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ABSTRAK 

 

Ma’ruf, Syaiful, 212117013, 2019. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi 

Hukum Kantor Kementerian Agama Kababupaten Ponorogo. Tesis,  

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam 

Negeri  (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr.Aji Damanuri, M.E.I 

Kata kunci: Zakat Profesi, Sosiologi Hukum, Kementerian Agama Ponorogo 

 Kewajiban zakat merupakan sarana untuk tercapainya keselarasan dan 

kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan 

manusia dengan manusia lainnya yang dapat di wujudkan dengan adanya saling 

tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia, sadar dan patuh 

untuk selalu melaksanakan kewajiban yang telah menjadi suatu aturan adalah 

sebuah tangung jawab yang harus di laksanakan setiap masyarakat. Kesadaran dan 

kepatuhan ASN untuk melaksankan aturan yang telah berlaku di  Agama yaitu 

aturan yang ditetapakan oleh Surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo Nomor: 01/UPZ/III/2007, Surat edaran dari Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Nomor: 

KW.13.2/5/BA.032/817/2010, Surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kab. Ponorogo Nomor Kd. 13.2/7/BA.03.2/1348/2010 tentang 

Optimalisasi zakat Profesi bagi PNS Kemenag, dengan adanya aturan tersebut 

setiap bulanya para ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo 

dan para ASN yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Ponorogo 

memiliki tanggung jawab untuk meksanakan kewajiban membayar zakat profesi, 

setiap bulan akan dipotong 2,5% dari gaji bersih ASN, dari edaran tersebut 

terdapat ASN yang belum sadar dan patuh untuk meksanakan kewajiban 

membayar zakat profesi, sadar dan patuh setiap ASN memiliki pendapat mesing-

masing. 

 Berawal dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimana analisis sosiologi hukum 

terhadap kesadaran para muzakki dalam melaksanaka zakat profesi di 

Kementerian Agama Ponorogo, bagimana analisis sosiologi hukum terhadap 

kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo.  

 Penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

yang bertempat di Jl. Ir. Juanda No. 27 Ponorogo. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran 

para muzakkī dalam melaksanaka zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo. 

untuk bagimana bagimana analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan dalam 

membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, sedangkan jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik  analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penarikan kesimpulan dan verivikasi 



 

 

(conclusion drawing and verification), dalam tahap ini peneliti berusaha menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang di 

peroleh dari lapangan, demikian pula dalam penelitian ini kepatuhan dan 

kesadaran sangatlah penting untuk melaksanakan suatu tahapan, yaitu setiap ASN 

akan selalu patuh dalam melaksanakan zakat profesi karna sudah ada peraturan 

yang berlaku. 

 Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan dua temuan. Pertama, Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanaka 

Zakat Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo, kesadaran para ASN atau 

Muzaki setiap ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo sangat 

sadar akan kepentingan membayar zakat profesi, itu semua tidak terlepas dengan 

adanya seorang ASN yang memiliki pengetahuan tentang zakat profesi, 

memahami tentang aturan zakat profesi, sikap terhadap aturan membayar zakat 

profesi, menerima aturan tentang membayar zakat profesi di Kementrian Agama 

Ponorogo, dengan pengetahuan tersebut para ASN sangat sadar bahwa peraturan 

yang telah berlaku harus dilaksanakan, namun ada beberapa yang tidak sadar 

denganaturan tersebut dan akan mendapat teguran dari atasan jika selalu 

mengulanginya terus menerus. Kedua: Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi 

Di Kementerian Agama Ponorogo Para ASN baik karyawan di kantor 

Kementerian Agama Ponorogo maupun yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo sangat patuh untuk melaksanakan pembayaran 

zakat profesi, para ASN akan mendapat imbalan jika melaksanakan aturan yang 

berlaku namun akan mendapat hukumun jika ASN melanggar aturan untuk 

membayar zakat profesi, ASN akan mendapat timbal balik dari kepatuhan 

membayar zakat profesi tersebut yaitu berupa mereka menjadi tenang dalam 

mengunakan gaji mereka karna sudah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar 

zakat profesi, kemudian seorang ASN yang patuh melaksankan pembayaran zakat 

profesi mereka akan mendapat imbalan berupa penghargaan dari atasan atau 

mereka mendapat ketenangan jiwa karna telah membantu sesama, dengan 

membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan modal usaha, dan 

membantu murid sekolah yang ekonomi orang tuanya kurang mampu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Ma'ruf, Syaiful, 212117013, 2019. “Professional Zakat in the Legal Sociology 

Review of the Ministry of Religion Office  of Ponorogo Regency”. Thesis, 

Sharia Economics Study Program, Postgraduate, Ponorogo State Islamic 

Institute (IAIN). Supervisor: Dr.Aji Damanuri, M.E.I 

Kywords: Professional Zakat, Legal Sociology, Ministry of Religion Office  of 

Ponorogo 

 Obligation of zakat is a means to achieve harmony and stability of the 

relationship between humans and Allah SWT as well as human relations with 

other humans that can be realized by mutual help and mutual assistance between 

human beings, conscious and obedient that always carry out obligations that have 

become a rule is a responsibility that must be carried out by every society. The 

Awareness and compliance of ASN to implement the rules that have been applied 

in Religion is the rules set forth by the Circular Head of the Office of the Ministry 

of Religion Ponorogo Regency Number: 01 / UPZ / III / 2007, Circular from the 

Head of the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province, 

Number: KW .13.2 / 5 / BA.032 / 817/2010, Circular from the Head of the Office 

of the Ministry of Religion, Ponorogo Regency Number Kd. 13.2 / 7 / BA.03.2 / 

1348/2010  that concerning on Optimization of Professional Zakat for Civil 

Servants of the Ministry of Religion,  by this regulation each month the ASNs 

who are in the Office of the Ministry of Religion Ponorogo and the ASNs under 

the auspices of the Ministry of Religion Ponorogo have the responsibility to 

meksanakan obligation pay professional zakat, every month will be deducted 

2.5% of the net salary of ASN based on  the circular , there are ASN  who are  

have not aware yet and obedient  for doing  obligation to pay professional zakat, 

aware and obedient each ASN has  their own  opinion. 

 Starting from  here this question arises, how does the analysis of legal 

sociology of the awareness of muzakki in carrying out professional zakat in the 

Ministry of Religion of Ponorogo, how is the analysis of legal sociology of 

compliance in paying professional zakat in the Ministry of Religion of Ponorogo. 

 The study was conducted at the Office of the Ministry of Religion in 

Ponorogo Regency,  that located on Ir. Juanda street  No. 27 Ponorogo. The 

purpose of this study is to find out how the analysis of legal sociology of the 

awareness of the muzakis in carrying out professional zakat in the Ministry of 

Religion Ponorogo. For how is the analysis of legal sociology of compliance in 

paying professional zakat at the Ministry of Religion Ponorogo. This research is a 

descriptive qualitative research. The method of collecting data is documentation 

and interviews, while the types of data used are primary data and secondary data. 

The data analysis technique used in this study is conclusion drawing and 

verification (conclusion drawing and verification), in this stage the researcher tries 

to draw conclusions and verify by looking for the meaning of each symptom 

obtained from the field, likewise in this study compliance and awareness is very It 



 

 

is important to carry out a stage, that is, each ASN will always be obedient in 

carrying out professional alms because there are already applicable regulations. 

 Based on the process of data collection and analysis, this research resulted 

two findings. Firstly, the Awareness of Muzaki in Implementing Professional 

Zakat Ministry of Religion in the Ponorogo, the awareness of the ASN or Muzaki 

of each ASN who is in the Ponorogo Ministry of Religion office is very aware of 

the importance of paying professional zakat, it all cannot be separated with an 

ASN who has knowledge of professional zakat , understanding the rules of 

professional zakat, the attitude towards the rules of paying professional zakat, 

accepting the rules on paying professional zakat in the Ministry of Religion 

Ponorogo, with this knowledge the ASNs are very aware that the regulations that 

have been applied must be implemented, but there are some who are not aware of 

these rules and will get a reprimand from the boss if you always repeat it 

continuously. Secondly,  Compliance in Paying Professional Zakat in the Ministry 

of Religion Ponorogo ASNs both employees in the office of the Ministry of 

Religion Ponorogo and those under the auspices of the Ministry of Religion 

Ponorogo are very compliant to carry out professional zakat payments, ASNs will 

get rewards if they implement the applicable rules but it will get if the ASN 

violates the rules for paying professional zakat, ASN will get reciprocity from the 

compliance of paying professional zakat in the form of them being calm in using 

their salary because they have carried out their obligations namely paying 

professional zakat, then an obedient ASN will implement their professional zakat 

payment get rewards in the form of awards from superiors or they get peace of 

mind because they have helped others, by helping people who are less able, 

provide venture capital, and help students whose  economics are less well off their 

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Blakang Masalah 

 Masyarakat Indonesia adalah suatu negara yang mayoritasnya umat Islam 

dan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas individu yang tinggi 

antara manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelajaran 

harta yang lebih baik dikalangan masyarakat. Ajaran ini menegaskan bahwa 

harta yang dimiliki dari setiap masyarakat harus digunakan untuk mencari 

kebajiakan, kebaikan, kebenaran serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk 

sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tidak mampu menjamin 

kebutuhanya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang mempunyai harta yang lebih 

adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin, seperti pepatah 

yang mengatakan bahwa lebih baik tangan di atas dari pada tangan di bawah. 

Kebijakan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam.
1
 

 Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia 

dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi 

orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya 

kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti 

halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.
2
 Di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: 

                                                           
 

1
 Sudirman, Zakat Dalam Pudaran Arus Moderenitas (malang: Uin-Malang Press, 2007), 

5. 
 

2
 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kotemporer (Jakarta: 

Salemba Diniyah: 2002), 1-2. 



 

 

                      

 Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku. 

 

 Zakat menjadi sesuatu kewajiban umat Islam, selain itu zakat menjadi 

tanggung jawab bagi umat muslim untuk tolong menolong antar sesama. Ada 

beberapa unsur yang terkandung di dalam kewajiban berzakat, yaitu  unsur 

moral, sosial, dan ekonomi.
3
 Bidang moral, zakat mampu mengkikis habis 

ketamakan dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwannya dari sifat kikir, 

dan juga mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara dzahir harta 

muzzaki> berkurang dalam jumlahnya. Bidang sosial, dengan zakat orang fakir 

dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban 

kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa 

mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan 

diremehkan. Sementara dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan 

harta pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk 

mendistribusikan hartanya kepada orang miskin.  

 Pemikiran tentang wajibnya zakat atas pendapatan dari suatu usaha 

tersebut pada mulanya cukup menggegerkan bagi kaum muslimin khususnya 

umat Islam Indonesia. Namun di balik kecemasan itu, secara perlahan tumbuh 

kesadaran bagi umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran 

agamanya terutama yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Walaupun di 

kalangan masyarakat telah popular dengan istilah zakat profesi, undang – 

                                                           
 

3
 Rozalinda, Ekonomi Islam (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 248. 



 

 

undang menyebutkan dengan istilah pendapatan, untuk menghindarkan kesalah 

pahaman bahwa profesi (walau tidak menghasilkan ) tetap dikenakan zakat. 

Istilah yang dipakai oleh para pemikir salaf adalah zakat mal muistafad, yaitu 

pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang tidak secara eksplisit disebut 

dalam anwal zakawiyah (emas perak, ternak, pertanian, dan lainnya).
4
 

 Di dalam al-Quran telah disebutkan bahwa zakat diperuntukkan atau di 

distribusikan kepada fakir miskin dan golongannya. Hal ini bisa dilihat dalam 

surah Al-Taubah ayat 60 sebagai berikut; 

                          

                         

  
5

 

Artinya :  Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan 

kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang 

mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari’at Islam. Salah satu 

fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang 

ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber 

                                                           
 

4
 M. Hasyim Manan , Zakat Pendapatan dan Jasa , Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur, 2010 
  

5
Q.S Al-Taubah : 60 



 

 

dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, Konsep 

zakat selaku satu-satunya “pemain murni” yang lahir dari kebijakan fiskal 

dalam dunia Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Ketentuan para penerima 

zakat yang sudah dijelaskan secara gamblang di dalam ayat al-Qur’an dan juga 

ketentuan bagi para wajib zakat yang diterangkan dari berbagai sumber 

Hadits.
6
 

Pemerintah Indonesia, turut berperan pula dalam memaksimalkan 

potensi zakat dengan mebuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini 

di tandai dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat hingga undang-undang ini di anggap kurang sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “ zakat adalah harta yang 

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesusi dengan syariat islam” Pengelolaan 

Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, 

wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Selain itu, ada pula 

Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk memperjelas pelaksanaan dari 

undang-undang tersebut.
7
 

Dalam era saat ini  di era globalisasi, manusia telah berhasil 

mengembangkan dan menerapkan segala potensinya, baik eskternal maupun 

internal dirinya. Yang termasuk kelompok eksternai dalam suatu kelompok 

                                                           
6
 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar,  2012), 259.  
 

7
 Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan zakat 



 

 

adalah manusia yang mempu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, 

surat-surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Zakat profesi ini termasuk 

dalam kategori zakat māl. Menurut Yusuf Qarḍawī zakat profesi ini masuk 

dalam al Māl al Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim 

melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Yusuf Qarḍawī 

berpendapat bahwa yang termasuk harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah 

karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang 

mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal 

yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, 

pesawat, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainya wajib dikenai zakat 

dengan syarat satu tahun apabila sudah cukup nishab.
8
 

Zakat profesi sendiri adalah suatu zakat yang tergolong baru, Zakat 

profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (hukum Islam). al-Quran 

dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi 

ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi^i, dan 

Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai 

zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau 

pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Zakat profesi 

adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi ( guru, dokter, aparat, 

dan lain-lain ).
9
  

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di 

peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan 

                                                           
 

8
 Yusuf Qoardhawi, Hukum Zakat (Jakart: Litera Antarnusa, 1993), 459. 

 
9
 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kotemporer (Jakarta: 

Salemba Diniyah: 2002), 59. 



 

 

uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang 

lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Pekerjaan yang 

dikerjakan seseorang buat pihak lain baik atau hasil profesi bila telah sampai 

pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan 

dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa 

generasi terdahulu yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak 

dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun 

tidak, namun dalam kenyataanya zakat profesi dikalangan masyarakat belum 

begitu mengena terutama dikalangan para pegawai negri, kesadaran akan 

banyaknya penghasilan yang diperoleh masih kurang dalam menyalurkan zakat 

yang diperoleh dari pengasilanya.
10

  

Jika dilihat dari segi sosiologi hukum kesadaran membayar zakat 

dikalangan msyarakat yang mayoritas berpenghasilan besar masih kurang sadar 

akan pentingnya membayar zakat, para pegawai yang kurang paham dengan 

pentingnya membayar zakat, sedangkan sosiologi hukum sendiri memadukan 

dua istilah yaitu sosiologi dan bukum, secara terminologi yang dimaksud 

dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah 

sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan undang-undang, kebijakan, dan 

sebagian yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, 

bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan prilaku atau tingkah polalainya 

yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, 

sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial yang berlaku 

                                                           
 

10
 Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria, ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) 

MENURUT HUKUM ISLAM- Vol. 01, No. 01, Maret 2015 



 

 

dimasyarakat dan prilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya 

hukum di masyarakat.
11

 

Dari pemaparan yang lain tentang sosiologi hukum adalah merupaka 

suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis  analitis dan empiris menyoroti 

pengaruh gejala sosial, dalam pengertian lain tentang sosiologi hukum adalah 

kesadaran hukum masyarakat, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum 

individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran individu, merupakan 

pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut 

menyatakan  bahwa kesadaran masyarakat adalah jumlah terbanyak dari 

kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu pristiwa tertentu.
12

 

Sedangkan kepatuhan hukum adalah bagimana hubungan kepatuhan hukum 

dengan peraturan sosial di mana hukum tersebut dipatuhi masyarakat. Perilaku 

masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi 

oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan terhadap 

hubungan linier yang mutlak, di mana ada hukum, di situ ada kepatuhan.
13

 

Dari pemaparan teori diatas dapat dikaitkan dengan kasus yang terdapat 

di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sudah memiliki hak untuk 

membayar zakat profesi tetapi pada kenyataanya belum sepenuhnya melakukan 

pembayaran zakat profesi, kesadaran masyarakat akan kurangnya kepentingan 

membayar zakat profesi, padahal jika dilihat pada ilmu fikih zakat profesi 

sudah di atur dengan dikuatkan oleh pemikiran Yusuf Qarḍawī yaitu zakat 

                                                           
 

11
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum  (Jakarta: Pustaka Setia: 2012), 16. 

 
12

 Soerjano Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2014), 167. 
 

13
 Zulfatu Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teres, 2012), 125. 



 

 

profesi ini masuk dalam al Māl al Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh 

oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari‟at 

agama. Juga dengan landasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, 

fungsi, wewenang, dan tugas bahkan system pengawasannya, agar masayarakat 

sadar dengan pentingnya membayar zakat profesi.  

Pada kementerian Agama Ponorogo misalnya bahwa semua ASN 

dikenai zakat profesi. Karena mengingat semua pegawainya beragama Islam 

dan adanya himbauan dari Kementerian Agama Jawa Timur terkait edaran 

kanwil. Edaran ini ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo dengan dibuatnya pemberitahuan terkait adanya kewajiban 

membayar zakat profesi, pelaksanaan, kesadaran akan membayar zakat profesi, 

dan kepatuhan akan membayar zakat profesi adalah hal yang harus dilakukan 

oleh ASN Kementerian Agama Ponorogo untuk menindak lanjuti edaran dari 

kantor wilayah ponorogo. Dengan adanya hal tersebut maka dapat mengurangi 

potensi yang ada. Selain itu, ada ASN yang belum faham terkait adanya zakat 

profesi, kefahaman tersebut dapat di dukung dengan religiusitas muzzaki.
14

 

Cara pengambilan uang zakat diambilkan dari gaji para ASN yang 

setiap bulannya sebesar Rp 25. 000 per Rp 1. 000. 000. Dengan jumlah ASN 

sebesar 742 orang dari sekolahan negeri yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama, pegawai KUA dan pegawai di Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo. Zakat tersebut diberikan kepada 8 asnaf dan terkadang 
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diberikan untuk renovasi sekolah maupun rumah warga yang kurang mampu. 

Selain itu, biasanya diberikan kepada murid yang kurang mampu.
15

 

Dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya kesadaran terhadap 

membayar zakat profesi dikalangan para pegawai, baik kalangan pegawai negri 

sipil, advokad, dokter dan lain sebagainya, yang sudah mencapai penghasilan 

yang di tentukan dan sudah memiliki kewajiban mambayar zakat profesi dari 

semua golongan yaitu sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi. 

Berangkat dari uraian singkat diatas, penyusun tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat tentang zakat profesi yang 

ditujukan kepada ASN dibawah Kementerian Agama Ponorogo dengan 

masalah yang akan di kaji sebagai berikut: Bagaimana kesadaran para 

muzzaki dalam melaksanaka zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, 

Bagimana implikasi kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian 

Agama Ponorogo, dari kedua masalah tersebu penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian yaitu “ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN 

SOSIOLOGI HUKUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 

PONOROG)” 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran para muzzaki 

dalam melaksanaka zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo? 

                                                           
 

15
 Nasirudin Aziz, Kantor Kementrian Agama Ponorogo, Wawancara Tangal 12 April 

2019. 



 

 

2. Bagimana analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan dalam membayar 

zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran 

para muzzaki dalam melaksanaka zakat profesi di Kementerian Agama 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagimana bagimana analisis sosiologi hukum terhadap 

kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian Agama 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan 

meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang zakat profesi, 

menemukan konsep baru tentang zakat profesi dan sosiologi hukum dalam 

zakat yang mengacu pada masayarakat akan kesadaran membayar zakat kepada 

yang telah mempu mambayar zakat profesi dan para ASN di Kementerian 

Agama Ponorogo baik para pegawai maupun para ASN dibawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo. 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang 

cukup berarti bagi pengembangan ilmu ke Islaman secara umum dan 

ekonomi syariah secara khusus terutama studi tentang kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya membayar zakat profesi. 



 

 

b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam masalah zakat 

profesi. 

E. Kajian Terdahulu  

 Telahaah atau kajian pustaka sangat di perlukan dalam pebelitian ini. Hal 

ini di dasarkan pada tujuan dan kegunaanya yang diantaranya adalah 

menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak 

dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainya.  Untuk meberi bobot 

dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematika pertama yang di 

tempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu mengintarivasi berbagai tulisan 

maupun kerangka ilmiah. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat 

ditentukan beberapa leterature yang substansinya berkaitan dengan zakat 

profesi, diantaranya: 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Ulfi Fariatul ummaya dengan judul “  

pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar 

zakat profesi pada Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian 

agama kabupaten ponorogo”
16

, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah pembayaran zakat serta kesadaran dari masyarakat ponorogo 

yang telah memebuhi syarat untuk membayar zakat profesi dikalangan pegawai 

negri sipil yang tidak dibawah Kementerian agama dan kesadaran para 

mustahiq zakat dikalangan advokat, dokter dan pegawai yang sudah memenuhi 

syarat membayar zakat profesi. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sidik dengan judul: “Tinjuan 

sodiologi hukum terhadap pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru 

di Kecamatan Pakem Yogyakarta”
17

, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah dalam hal tinjauan, dalam hal ini, penyusun menggunakan 

tinjauan sosiologi hukum sebagai alat untuk membedah menganalisi masalah 

pembayaran zakat profesi dikalangan pegawai negri sipil yang tidak dibawah 

Kementerian agama dan para pegawai seperti advokat, dokter daln lain 

sebagainya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wiji Susanto yang berjudul 

“Analisis hukum islam dengan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat profesi terhadap amil di lembaga amil zakat nasional Bmh 

gerai Ponorogo”
18

,membedakan adalah pada penelitian ini hanya melihat dari 

segi undang-undang dan dilakukan di amil zakat beda halnya dengan yang 

dilakuka penulis yaitu dengan cara melihat dari segi sosiologi hukum, 

kesadaran masyarakat tentang membayar zakat profesi dikalangan pegawai 

negri sipil, adcokat, doker dan lain sebagainya. 

 Jurnal yang di buat oleh Agus Marimin dan Tira Nur Fitria yang berjudul 

“Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam”
19

, yang 

membedakan dari penelitian ini adalah jika penelitian ini hanya melihat dari 

hukum islamnya yaitu menganalisis zakat profesi dari segi hukum islam 
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sedangkan yang dilakukan penulis adalah meganalissi dari segi sosiolgi 

hukumnya untuk melihat kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi 

dikalangan pegawai negri sipil, advokat, doker dan lain sebagainya. 

 Jurnal yang diambil oleh penulis yang di tulis oleh  Siti Mujiatun dengan 

judul “Analisis pelaksanaan zakat profesi:  upaya pengentasan kemiskinan di 

kota medan”
20

, yang membedakan dari penelitaian ini dengan penelitian 

penulis adalah pemaparan data lebuh fokus kepada upaya mengentaskan 

kemiskinan melalui zakat profesi sedangkan yang penulis akan angkat adalah 

dari segi esdaran masayarakat akan pentingnya melakukan zakat profesi 

dikalangan pegawai negri sipil, advokat, dokter dan lain sebagainya. 

F. Metodo Penelitian  

 Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, 

maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian 

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan 

analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
21

 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

  Sebagaimana judulnya, penelitian ini termasuk kepada penelitian 

kualitatif, 
22

 yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif 
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berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi,
23

 

karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam 

masyarakat. Dalam hal ini adalah Surat edaran Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo Nomor: 01/UPZ/III/2007, Surat edaran dari 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Nomor: 

KW.13.2/5/BA.032/817/2010, Surat edaran dari Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kab. Ponorogo Nomor Kd. 13.2/7/BA.03.2/1348/2010 

tentang Optimalisasi zakat Profesi bagi PNS Kemenag, penelitian Ini 

termasuk penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum sosiologi. 

Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.
24

 

  Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan 

pendekatan dalam suatu penelitian. Karena metode penelitian ini sesuai 

dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala 

dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data 

dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan 

hukum secara apa adanya yang ditemukan. Pendekatan dalam suatu 

penelitian dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, 
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masyarakat setempat (community), lembaga-lembaga maupun 

individu.
25

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini akan 

diarahkan untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap 

kesadaran para muzzaki dalam melaksanaka zakat profesi di Kementerian 

Agama Ponorogo, untuk mengetahui bagimana bagimana analisis sosiologi 

hukum terhadap kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian 

Agama Ponorogo. 

2. Lokasi penelitian  

  Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah Kantor 

Kementerian Gama Ponorogo, Jalan Ir. Juanda No.64, Tonatan, 

Kec.Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan para ASN dibawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo, karna di Kementerian Agama Ponorogo 

peneliti dapat mencari data-data yang berkaitan dengan zakat profesi dan di 

analisis mengunakan sosiologi hukum, selanjutnya data yang ditanyakan 

pada ASN yaitu apakah para ASN sudah sadar dengan peraturan membayar 

zakat profesi dan para ASN sudah patuh untuk melaksanakan pembayaran 

zakat profesi, selanjutnya peneliti juga mencari data para ASN yang berada 

di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo. 

3. Sumber data  

  Dalam penelitian ini sumber data terbagai dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

                                                           
 

25
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 44, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2012),  43. 



 

 

a. Sumber data skunder, yang termasuk dalam sumber data primer 

diantaranya adalah; 

 Sumber sekudner disini sebagai pelengkap data yang diambil dari 

beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, dan sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian, dan juga data ASN Sekolah 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, seperti 

ASN di MAN 1 Ponorogo, MAN 2 Ponorogo dan sekolahan yang ada di 

bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, serta surat edaran yang 

berlaku untuk para ASN yang berada di Kementerian Agama Ponorogo 

dan para ASN yang berada dibawah naungan Kementerian Agama 

Ponorogo: 

1) Surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo Nomor: 01/UPZ/III/2007 

2) Surat edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Propinsi Jawa Timur, Nomor: KW.13.2/5/BA.032/817/2010 

3) Surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo 

Nomor Kd. 13.2/7/BA.03.2/1348/2010 tentang Optimalisasi zakat 

Profesi bagi PNS Kemenag 

b. Sumber Primer 

 Para ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo 

yang sudah mencapai nisab untuk melakukan zakat profesi, dan pegawai 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, seperti 

seorang ASN di kantor Kementerian Agama Ponorogo bernama Bapak 



 

 

Ayub Ahdiyah Syams, Bapak Nasirudin Aziz, Ibu Wahyuni, Nur 

Handayani, Ibu Sunarti, B.Sc Bapak Muhammad Shodiq, Ibu Etty 

Zuhriaty, sedangkan dari sekolah yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama adalah Ibu, Hidayatullah, Bapak  Drs. Wasis, Bapak 

Drs. Purwanto, Ibu Hj. Siti Wahidah, S.Pd, Drs. Tri Ubayani Setiawan, 

Ibu Nuurun Nahdiyyah K. Y. M.Pd.I, Ibu Dra. Hj. Umi Niswatin, M.Pd, , 

dll 

4. Metode Pengumpulan Data  

  Ada beberapa metode yang dipakai untuk pengumpulan data  

dalam penenlitian ini. Metode tersebut antara lain adalah; 

a. Wawancara (interview) adalah suatu upaya untuk mendapatkan informai 

atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber.
26

 berkaitan 

dengan penelitian ini wawancara dipakai untuk menggali dari informan, 

adapun informannya pegawai yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo, seperti seorang ASN di kantor 

Kementerian Agama Ponorogo bernama Bapak Ayub Ahdiyah Syams, 

Bapak Nasirudin Aziz, Ibu Wahyuni, Nur Handayani, Ibu Sunarti, B.Sc 

Bapak Muhammad Shodiq, Ibu Etty Zuhriaty, sedangkan dari sekolah 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama adalah Ibu, 

Hidayatullah, Bapak  Drs. Wasis, Bapak Drs. Purwanto, Ibu Hj. Siti 

Wahidah, S.Pd, Drs. Tri Ubayani Setiawan, Ibu Nuurun Nahdiyyah K. Y. 

M.Pd.I, Ibu Dra. Hj. Umi Niswatin, dll 
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b. Observasi diartikan sebagai usaha mengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek 

penelitian.
27

 Dalam penenlitian ini observasi digunakan untuk mengamati 

program pengumpulan zakat profesi dikalangan ASN di Kantor 

Kementerian Agama Ponorogo dan ASN di bawah naungan Kementerian 

Agama Ponorogo 

c. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, foto-foto, dan lainnya. dalam 

penelitian ini dokumentasi adalah sebagai bukti kegiatan yang berupa 

dokumen hasil penyaluran dana zakat, tulisan-tulisan berita atau laporan 

yang lainnya.  

5. Analisis Data  

 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
28

 

 Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) dalam tahap ini peneliti melakukan 

pemilahan dan pemusatan untuk penyederhanaan dan transformasi data 

kasus yang telah diperoleh.  
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b. Penyajian data (data display), peneliti mengembangkan sebuah 

diskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan pengambilan 

tindakan . 

c. Penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion drawing and 

verification), dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan 

melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang 

diperoleh dari lapangan, demikian pula dalam penelitian ini kepatuhan 

dan kesadaran sangatlah penting untuk melaksanakan suatu tahapan, 

yaitu setiap ASN akan selalu patuh dalam melaksanakan zakat profesi 

karna sudah ada peraturan yang berlaku, namun selain karena peraturan 

setiap ASN juga sadar dengan melakukan zakat profesi setiap ASN 

sudah tidak memiliki tanggunngan untuk melaksanakan zakat profesi 

dan hati mereka menjadi tenang, selain itu mereka dapat membatu 

sesama dengan melaksanakan zakat profesi. 

G. Sistematika Pembahasan  

Rencana pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam 

beberapa bab. Dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling keterkaitan, 

dan di dalam bab tersebut masih dibagi kedalam sub bab. Sehingga nantinya 

akan membentuk sebuah rangkaian kesatuan pembahasan.  

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar blakang masalah, perumusan, tujuan 

penelitian, dan sistematika pembahasan, Menjelaskan metodologi 

penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitan, kehadiran 



 

 

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

analisis data, dan pengecekan keabsahan data 

Bab II: Berisi tentang gambaran umum zakat profesi yang terdri dari 

pengertian, dasar hukum zakat profesi, prinsip zakat profesi, obyek 

zakat profesi, runga lingkup zakat profesi, nisab, waktu dan cara 

mengeluarkan zakat, tujuan dan hikmah zakat. Kemudian membahas 

mengenai gambaran umum sosiologi hukum, pengertian dan 

pendektan sosiologi hukum. 

Bab III: Membahas tentang paparan data temuan peneliti, dalam paparan data 

dalam bab ini akan disajikan urut berdasarkan urutan rumusan 

masalah, Pemaparan data yang diperoleh dari wawancara dengan ASN 

di Kantor Kementerian Agama Ponorogo, ASN di bawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo. 

Bab IV: Akan membahas temuan data dianalis dengan teori yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini akan terbagi dalam 

tiga sub bab yaitu kesadaran para muzzaki dalam melaksanaka zakat 

profesi di Kementerian Agama Ponorogo, kepatuhan dalam membayar 

zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo 

Bab V: Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan peneliti, dan juga saran 

kepada pembaca maupun saran kepada lembaga pengrajin batik 

Ponorogo. 

 

 



 

 

BAB II 

ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 

A. Zakat Profesi 

1. Pengertian Zakat Profesi 

 Zakat dan profesi, merupakan dua kata yang mempunyai makna 

dan kedudukanya saling berkaitan erat, sehingga kemudian dipadukan 

mejadi zakat profesi. Zakat mengandung makna thaharah (bersih), 

pertumbuhan dan berkah. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu 

dinamkan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian jiwa, harta 

dan masyarakat). Sedangkan makna zakat secara syar’i adalah: bagian 

tertentu dari harta tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak 

menerima sebagai ibadah dan ketaatan kepada Alla SWT.
29

 Sedang dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia kata “zakat” diartikan dengan jumlah harta 

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan 

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan 

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.
30

 

Pandangan fikih tentang profesi menurut guru-guru seperti Abdur 

Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf telah 

mengemukakan bahwah profesi dapat diambil zakatnya bila sudah 

setahun dan cukub senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu 

Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai 
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sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa 

kurang di tengah tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan 

penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil 

pencarian setiap tahun, karna hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun 

bahkan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu kita 

dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena 

terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan 

nisab, yang zkat dan orang miskin wajib zakat.
31

 

 Istilah Profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan 

dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.
32

Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan 

pendidikan atau keahlian (ketrampilam. Kejujuran dan sebainya). Profesi 

adalah sesuatu hal yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankanya.
33

 Zakat profesi adalah zakat 

yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan 

tetapi, pekerjaan mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang 

bekerja dengan kemampuanya, dengan kata lain mereka yang bekerja 

karena profesinya. Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dengan penghasilam profesinya (hasil profesi) bila telah 

mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negara atau suwasta, 
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pengacara, konsultan, dokter, notarsi, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-

lain.
34

 

 Pada era sahabat yang pertama mewajibkan zakat profesi adalah 

Umar bin Abd al ‘Aziz, beliau mewajibkan atas zakat gaji, jasa 

honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi,
35

 profesi dalam Islam 

dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui 

berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. 

Definisi lain tentang zakat profesi dipopulerkan dengan mihnab (profesi 

dan h}irfah (wirasuata). Di Indonesia sendiri salah satu potensi zakat 

adalah zakat penghasilan dan zakat profesi. Pertimbanganya adalah 

karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan 

yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.
36

 

 Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih moderen dan 

canggih pendapatan seseorang yang lebih dari hasil kerjanya mendorong 

seseorang untuk selalu berfikir akan kesadaranya membayar zakat harta 

yang diperolehnya, jenis harta yang wajib zakat terus berkembang. Imam 

Syafi’i, Imam Malik, Imam Hambali dan ImamHanafi banyak 

memberikan tambahan harta objek zakat yang belum ada pada masa 

Rasulullah.  

 Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang 

halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan 
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cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.
37

Zakat profesi atau disebut 

juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil 

pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, sepeti 

pendapatan karyawan, dokter, dan notaris.
38

 Dalam kajian lain zakat 

profesi adalah zakat yang dikenakan  kepada penghasilan para pekerja 

karena profesinya, akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian 

yang luas, karna semua orang bekerja dengan kemampuannya,dengan 

kata lain mereka bekerja dengan profesinya.
39

 

 Contoh-contoh pendapatan yang termasuk kedalam kategori zakat 

profesi adalah: 

a. Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (al-Mihan al-Hurrah), 

baik pekerjaan yang mengandalkan otak seperti, pengacara, penulis 

intelektual, dokter, gaji konsultan, pekerjaan kantoran, dan 

sejenisnya (al-mihaniyyah) maupun pekerjaan yang mengandalkan 

tenaga atau tangan, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang 

las, mekanik bengkel, buruh bangunan dan sejenisnya (ashabul 

hirfah). 
40

 

b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profrsi tertentu (pasif 

incame) seperti dokter, akuntan dan sebagainya, pendapatan ini 
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dalam negara Islam disebut sebagai al mal mustasfaad (pendapatan 

tidak tetep).
41

 

 Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat 

profesi berantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika 

dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab kadar dan waktu 

mengeluarkanya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan 

perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu 

mengeluarkanya setahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika 

dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi 

atau gandum, kdar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapat 

gaji atau penghasilan. Ketiga, jika dianalogikaan pada zakat rizak, maka 

zakatnya adalah sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan saat 

menerimanya.
42

 

 Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban 

yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama, yang tentunya tidak 

terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an, Hadits maupun dalam 

fiqih yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu 

ditelusuri lebih lanjut. Zakat profesi merupakan tuntutan masyarakat 

modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta 

sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. Fenomena yang 

menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecilnya 

orang-orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi dan semakin 
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besarnya sektor-sektor jasa. Karena itulah gaji, upah, insentif dan bonus 

merupakan variabel penting dalam pendapatan manusia modern yang 

nilai kumulatifnya seringkali jauh melampaui nishab beberapa komoditas 

yang tercantum dalam nash-nash Hadits, seperti nishab hasil pertanian.  

 Pekerjaan yang menghasilkan uang pada masa sekarang dapat 

digolongkan menjadi dua macam : 

a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, 

berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh 

dengan cara ini merupakan penghasilan profesi, seperti penghasilan 

seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu 

dan lainnya. 

b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik 

pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh 

upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. 

Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun 

honorarium.
43

Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut 

bisa berupa : 

1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. 

2) Usaha pikiran seperti konsultan, desainer dan dokter 

3) Usaha kedudukan seperti komisi, dan tunjangan jabatan 

4) usaha modal, seperti investasi.
44

 

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi bisa berupa :  
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1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau 

hari, seperti upa pekerja dan gaji pegawai 

2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara 

pasti, seperti kontraktor, advokat, royalty pengarang, 

konsultan dan artis.
45

 

Dasar hukum wajibnya zakat profesi adalah dalil keumuman 

Firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103 : 

                         

            

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkandan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar 

lagi Maha mengetahui.
46 

 Ayat di atas menunjukan lafadz atau kata yang masih umum 

“keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil 

bumi yang kami keluarkan untuk  kalian”. Agama Islam tidak 

mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi kwajibkan zakat atas 

harta benda yang mencapai nishab. Hal ini untuk menentukan siapa yang 

wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.
47

 Hal 

diatas sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 

: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
48 

 Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji 

yang tinggi dan honorarium yang besar yang diterima para pegawai dan 

karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan 

profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab 

maka tidak wajib zakat.Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan 

orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan 

membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, sehingga 

dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan 

keadilan.
49

 

 Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai 

waktu pengeluaran dari zakat profesi:  
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 Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup 

setahun) terhitung dari kekayaan itu di dapat;  

a. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti 

Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah 

haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, 

kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau 

sudah sampai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakat. 

b. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan 

ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, 

tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta 

tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang di 

bayar pada setiap waktu panen, (haul : lama pengendapan harta). 

 Sedangkan ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta 

penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam 

mengeluarkan zakatnya: 

a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh 

penghasilan dan inggin membelanjakanya sebelum bulan wajib 

zakatnya datang, maka hendaknya ia segera membayar zakat itu 

terlebih dahulu, dari pada membelanjakannya, dan tidak ingin 

membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya 

bersamaan dengan kekayaannya yang lain. 

b. Makhluk berpendapat bahwa bila seseorang harus meneluarkan 

zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi 



 

 

kenudian  dibelanjakan, maka uang itu tidak wajib zakat, yang 

wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk 

mengeluarkan zakatnya. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan 

zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, naka ia 

harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperolah.
50

 

3. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi 

 Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib 

dizakati dan ada beberapa perbedaan pandangan di antara kalangan ulama 

itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada 

pula yang menentangnya. Umumnya ulama hijaz menolak keberadaan 

zakat profesi. Bahkan ulama moderen  seperti Dr. Wahbah Az-Zuhsily 

juga belum bisa menerima keberadaan zakat profesi tersebut, alasanya 

karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf sebelumnya. 

Dan kitab fiqih klasik juga tidak pernah membahs tentang zakat profesi, 

mencantumkan adanya zakat profesi pada kitab klasik tersebut.
51

 

 Seorang ulama bernama Sahal Mahfud, dalam perkataanya zakat 

profesi tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi, ia menyatakan 

bahwa gaji dan penghasialan profesi tidak wajib. Sebeb kedua hal tersebut 

tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalu di tolal setahun mungkin 

memenuhi nisab, padahal gaji diberikan  setiap bulan. Oleh karna itu gaji 

satu tahun memiliki nisab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak 
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memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib di zakatati harus 

memiliki syarat milik. Hal ini di dasarkan pada pendapat Imam Syafii.
52

 

 Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan 

bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktik zakat profesi, namun 

kondisi pada saat itu sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan 

mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya 

memiliki harta saat itu masih terbatas pada perdagangan, pertanian, dan 

perternakan. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak 

semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di suatu negara 

mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan 

hidup dalam kemiskinan. 

 Pendapat ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, 

Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahab Klalaf, Wahbah Azuhalaili dan 

Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memberikan argumen-

argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak 

Ulama yang wajib zakat profesi dan pihak ulama yang tidak mewajibkan 

zakat profesi. Dalam kesimpulanya ulama memilih pendapat yang 

mewajibkan zakat profesi dengan alasan bahwa: 

1) Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil 

profesi(al-amaal al-mustafad) tidak di dukung oleh nash yang 

shahih atau hasan yang dapat di jadikan landasan untuk mentakh 

shis dalil ‘am atau mentaqyid yang muthlaq. 
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2) Ulama sahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat 

profesi (al-maal al-mustafad), sebagaimana mereka mesyariatkan 

adanya haul dan sebagimana tidak mensyariaatkannya, tetapi 

langsung dikeluarkan zakatnya pada saat di perbolehkannya. Jika 

terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang lebih utama dari 

yang lain sehingga permasalahannya di kembalikan kepada otoritas 

atau yang berhak memberikan nash: apabila kamu berselisih maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-nya (al-Hadits) 

3) Kalangan ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah mereka yang 

dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena 

nash-nash yang menunjukan pada kewajiban zakat berlaku umum 

dan mutlak. 

4) Apabila nas}s} yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku 

secara umum dan mitlak, maka hasil zakat profesi termsuk di 

dalamnya. 

5) Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan 

kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan 

profesional yang mendapatkan income sangat besar. 

6) Pendapat yang mensyariatkan adanya haul pada zakat profesi 

berimlikasi pada ketidak adilan dalam pembebanan zakat. Karena 

seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan 

ketika memperoleh hasil sebanyak 5 waseq (lebih kurang 12 

kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 



 

 

1800.000) dikenakan beban zakat 5-20 persen, sementara para 

pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja 

pfosional yang mendapt uang (income) sangat besar tidak dikenai 

zakat.
53

 

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah diantara para ulama 

saat ini dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah 

dipandang sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah di 

pertetangkan saat ini merupakan suatu penemuan hukum yang berdasarkan 

oleh ijtihad.  

4. Dasar Hukum Zakat Profesi 

 Manusia pada zaman moderen sekarang ini, memiliki profesi atau 

pekerjaan yang bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan 

moderen, dengan teknologi cangih, pemikiran zakat produklama masa lalu 

jelas tidak mampu mencegah problematika zakat moderen. Fiqih zakat 

produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh 

kajian ulang di kalangan ulama muslim dan para sarjana Islam, termasuk 

pesentase 2,5%.Dasar hukum wajibnya zakat profesi adalah dalil 

keumuman Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 : 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
54

 

 Ayat di atas menunjukan lafadz atau kata yang masih umum 

“keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil 

bumi yang kami keluarkan untuk  kalian”. Agama Islam tidak mewajibkan 

zakat atas seluruh harta benda, tetapi kewajibkan zakat atas harta benda 

yang mencapai nisab. Hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, 

karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.
55

 

 Hal di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 219 : 

                     

                        

                  

Artinya:Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar 

dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang 

mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." 
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Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir, Segala minuman yang memabukkan.
56 

 Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji 

yang tinggi dan honorarium yang besar yang diterima para pegawai dan 

karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan 

profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab 

maka tidak wajib zakat, alasan ini dibenarkan, karena membebaskan 

orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan 

membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, sehingga 

dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.
57

 

 Muhammad al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi di qiyaskan 

dengan zakat pertanian yaitu 654 kg atau 10% ( dengan air hujan) atau ( 

dengan kincir atau mesin ) dari hasil tenaman Hadith Rasullah Saw: 

َعْن َسا لَِم ْبِن ِعْبِدا هللِ َعْن أَبِْيِه َرِضَى هللاُ َعْن النَّبِىَّ َصلى هللاُ َعلَْيِه 

ُوَن أَْو َكا َن َعَشِر يَا العُْشُر َوَما ُسِقَى فِْيَما َسقَِت السََّما َء َوالعُيُ : قَا لَ 

(رواه الجما عة االالمسلم)بِا ْلنَْضحِ نِْصُف العُْشِر   
 

 Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi 

Saw. Bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, 

zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau 

mesin air zakatnya lima persen.
58

 

 Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus  memenuhi syarat 

hawl ( harta cukup dalam satu tahun) dan si qiyaskan dengan emas atau 
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zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat 

tentang nisab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari 

suatu wilayah. Dari hasil tersebut, maka kewajiban zakat yang diperoleh 

dari harta penghasilan atau profesi sebenarnya bermula dari interpretasi 

teks Umar bin al-Khattab dalam surat al-Hashr ayar 7: 

           

Artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya 

saja di antara kamu.
59 

 Ayat diatas merupkan fakta sejarah dimana Umar bin ak-Khattab 

pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj(sewa tanah) atas dasar 

penafsiran ayat tersebut demikian juga Umar bin Abd al-Aziz menetapkan 

zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah. Selain ayat diatas, zakat profesi 

juga didasarkan pada Hadith Nabi Saw: 

لَْيَس فِى اْلَما ِل الُمْستَفَاِدَز َكا ةِ َحتَى :َعْن َعِلىْى َرِضى هللاُ َعْنهُ قَا لَ 

(راه أبوداودوأحمد والبيهقى)يََحْوَل َعلَْيِه الَحْوُل   
 Artinya: Dari ‘Ali ra. Berkata: tidak ada zakat pada harta (ma>l 

musta>d) sehinga berlaku waktu sampai satu tahun (diriwayatkan Abu 

Dawud dan Ahmad Bayhaqi).
60

 

 Selanjutnya Imam Tirmidzi mengatakan bahwa H>adi}th diatas, 

lebih shahih dari H>adi}th Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ban Ibn 

Qayyim.
61

 Persyaratan haul dalam hal zakat, tidak memiliki dasar Hadith 

yang tegas dari Nabi Saw, apalagi mengenal zakat harta penghasilan jasa 
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atau profesi. Hadith yang senada diriwayatkan secara marfu atau dhaif 

yaitu: 

اَلَز َكا ةَ فِى َما ِل َحتَّى يَُحْوَل : اِْبِن ُعَمْر َعْن النَبِى ملسو هيلع هللا ىلص أنه قا لَعْن 

(راه أبو داود)َعلَْيِه الُحْوُل   
 Dari Ibn Umar, Nabi Saw. Bersabda: tidak ada zakat pada 

suatuharta hingga sampai lewat satu tahun. Al-Nawawi dalam kitab al-

Najmu’ Sharh al-Muhadhah berpendapat bahwa hasil usaha wajib 

dikenakan zakat:  

َوَمْن أََجَر نَْفَسهُ أَْوَشْخُصا اََخَر بِعُْرٍض ِمَن العُُروِض بِقَْصِد 

ذَِلَك العُُرْوُض َماَل تَِجا َرةِ فَتَِجُب الَز َكاةِ  المجمو ع )التَِجاَرةِ َصرَّ

(شرح المهذب  
Artinya: Barang siapa yang jual jasa atau mempekerjakan orang lain 

dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila 

mencapai nisab dan hawl.
62

 

 Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial 

adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam 

rangka membangn kehidupan sosial yang tanguh.
63

 

5. Profesi yang di Zakati 

 Penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah 

apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, pekerjaan yang 

menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang 

dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan 

tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini 
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merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, 

insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.
64

 

 Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat 

pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangandengan 

memperoleh upah, yang diberikan,dengan tangan, otak, ataupun kedua-

duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau 

pihak lain dengan imbalanmendapat upah atau honorarium seperti pegawai 

negeri atau suasta.
65

 

 Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun 

dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, 

Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai 

sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa 

kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan 

penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil 

penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun 

bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar 

hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, 

karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, 

dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat. Dikarenakan Islam 

mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya -yaitu 12 

Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus 

terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga 
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jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin 

penerima zakat. 

 Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas,yaitu bahwa jumlah 

senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus 

terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam 

mewajibkan zakatatas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas 

siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang 

pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
66

 

 Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih 

masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan 

rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang 

tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa 

persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata 

penghasilan dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu 

nisab. 

 Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, 

bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai 

nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di 

pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan 

zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. 

 Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa 

zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas 
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bula, Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal 

tahun atau akhir tahun. Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan 

dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang 

diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan 

syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, 

bahwa ia adalah "harta penghasilan, Sekelompok sahabat berpendapat 

bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu 

batas waktu setahun.
67

 

6. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi 

 Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat 

harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas 

nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 

2,5%. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa 

gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan 

untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang 

sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu 

akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo, alasannya agar tidak 

terjadi pewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam 

satutahun. 

 Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang 

tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa 

setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat 
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yang tajam di antara para ulama. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, 

yakni yang di perhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta 

yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta 

sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu 

mencapai nisab, dimulailah pehitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila 

cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat. 

 Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan 

padasetiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran 

zakat tanaman setiap kali panen. Zakat profesi itu bisa di laksanakan 

setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, 

bila ditotal setahun besar zakat yang di keluarkan harus sama. Namun 

zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya mencapai nisab, 

seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya 

selama setahun melebihi nisab dengan ketentuan nisab setara dengan 85 

gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai 

nishab, tidak wajib untuk dizakati.
68

 

7. Prinsip-Prinsip Zakat Profesi 

 Zakat merupakan salah satu  ciri dari sistim ekonomi Islam, 

karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam 

sistim ekonomi Islam, zakat mempunya enam prinsip yaitu: 
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a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar 

zakat merupakamn salah satu manifestasi dari keyakinan 

agamanya. 

b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat 

yaitu membagi keyakinan yang diberikan Allah lebih merata dan 

adil kepada manusia. 

c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang 

harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk 

tertentu setelah melewatii jangka tertentu. 

d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang 

menghasilkan itu harus dikeluarkan. 

e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang 

yang bebas atau merdeka. 

f. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu, zakat tidak dipungut secara 

semena-mena, tetapi melalui aturan yang disyariatkan. 

 Jika melihat prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa zakat 

merupakan suatu yang wajib dilekuarkan oleh orang yang sudah mampu, 

dan memiliki tangung jawab yang besar untuk mengeluarkan zakatnya 

berkaitan dengan harta yang dimilikinya.
69

 

8. ......................................................................................................... T

ujuan dan Fungsi Zakat Profesi 
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 Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi 

maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukuman kecuali 

demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, seluruh manusia dan seluluh 

makhluk ciptaanya. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak hikmah kepada 

umat muslim baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun kepasa 

sosial kemasyarakatan, diantaranya: 

a. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan 

mamber sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhanya. 

b. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya 

yang kehidupanya cukup. 

c. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati 

dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil 

atau serakah. 

d. Dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam atas 

prinsip ummatan wa>hidat (umat yang satu), musawah (persamaan 

derajat dan kewajiban), ukhuwah  isla>miyah (persaudaraan 

Islam), takaful ijtima’ (tanggun jawab bersama). 

e. Mejadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam di 

stribusi harta dan keseimbangan tangung jawab individu. 

f. Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa 

kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam. 

g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan 

seseorang dengan yang lainya menjadi rukun damai dan harmonis 



 

 

sehingga tercipta sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa 

rabbun ghafur. 

 Hikmah tersebut diatas tidak lepas pula dari fungsi zakat sebagai 

pembersih dan juga menumbuhkan kekayaan, selain dengan tujuan yang 

bersifat ukhrowi, zakat juga berefek terhadap perekonomian seperti 

pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.
70

 

 Efek pendapatan di lihat dari pendapatan atau kekayaan orang 

miskin naik karena zakat. Pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang 

miskin berarti terjadi pergeseran dari konsumsi barang atau jasa yang 

mewah menjadi barang dan jasa pokok, karena orang miskin cenderung 

mengkonsumsi lebih tinggi. Kenaikan konsumsi oleh orang miskin 

menarik investasi. Kenaikan investasi tentu juga akan menjadikan 

lapangan pekerjaan meningkat dan pendapatan pemilik factor produksi 

juga meningkat. Sehingga meningkatnya pendapatan  secara keseluruhan 

akan meningkatkan konsumsi dan tabungan. Semua aspek tersebut akan 

berkelanjutan dan saling berkaitan, karena efek dari zakat begitu besar, 

Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat selain dari dapat menentaskan 

kemiskinan negara yang semakin kritis, juga sebagai usaha pensucian 

hati.
71

 

9. Penghitungan Zakat Profesi 
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 Sebagaimana dengan Islam yang tidak mewajibkan kepada seluruh 

harta benda, baik itu sedikit ataupun banyak, tetapi mewajibkan atas harta 

yang mencapai nisab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh 

kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan yang wajib 

zakat, karena zakat hanya diambil dari orang kaya (yang mencapai 

kemampuan).
72

 

 Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nisab 

seperti gaji atau honorarium besar kepada golongn profesi, wajib 

sikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenakan 

kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada 

mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang 

memiliki golongan yang tinggi saja. Dari gambaran tersebut, kriteria 

pekerjaan profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan 

penghasilan tinggi baik diatas nisab atau melebihi rata-rata pandapatan 

pada umumnya. 

 Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat beberapa pendapat 

dari para ulama, dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat 

profesi, para ulama mengunakan qiyas dengan melihat illat yang sama 

denganaturan zakat yang sudah ada, Syeikh Muhammad al-Gazali 

mengqiyaskan dengan pertanian, sehingga berlaku nisab pertanian 

(beras:815, 758 kg, hasil konversi KH. Ma’shum yang dikaitkan dalam 

kitab Fathul Qadir) tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian 
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mengunakan irigasi, maka zakatnya 5% dan apabila mengunakan air hujan 

maka zakatnya 10%.
73

 

 Nisab zakat pertanian 815,758 kg, untuk mengetahui gaji pegawai 

yang setara dengan zakat pertanian maka dikalikan dengan harga minimal 

beras. 

   815,758 kg x Rp 8.000 = Rp 6.526.064 

 Jadi apabila mendapat gaji sejumlah itu, harus mengeluarkan zakat. 

Jika disesuikan dengan pendapatan perbulanya, jumlah tersebut harus di 

sesuaikan juga, jika petani mengalami panen dalam satu tahun dua kali: 

   Rp 6.526.064 x 2= Rp 13.052.128 

 Lalu di bagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani perbulanya 

sebesar Rp 1,087,678, apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan 

sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut 

Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi di bedakan menurut dua cara : 

a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor 

secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini 

lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh 

Allah.  

  Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap 

bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 

3.000.000=Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun;  
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b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari 

gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil 

diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.  

  Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- 

dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap 

bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-

1.000.000)=Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun. 

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar 

zakat profesi, yaitu:  

a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab 

maupun kadar zakatnya. Dengan demikian, nishab zakat profesi 

adalah 520 Kg beras dan kadarnya 5 % atau 10% (tergantung 

kadar keletihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap 

menerima tidak perlu menunggu batas waktu setahun; 

b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. 

Nishabnya 85 gram emas, dan kadarnya 2,5% dan dikeluarkan 

setiap menerima, kemudian penghitungannya di akumulasikan 

atau dibayar di akhir tahun;
74

 

c. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. 

Nishabnya seniali 520 Kg beras, sedangkan kadarnya 

dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan 
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qiyas atau kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat 

yang telah ada, yakni : 

1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip 

dengan panen (hasil pertanian)  

2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan 

berupa uang. Oleh karena itu bentuk harta ini dapat 

diqiyaskan dalam zakat harta simpanan/kekayaan 

berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan 2.5%.  

Pendapat ketiga inilah yang dinilai relevan berdasarkan 

pertimbangan mashlahah bagi muzaki dan mustahik. Mashlahah bagi 

muzaki adalah apabila di analogikan dengan ini akan memberatkan muzaki 

karena tarifnya 5%. Sementara itu, jika dianalogikan dengan emas, hal ini 

akan memberatkan mustahiq karena tingginya nashab akan semakin 

mengurangi jumlah orang yang sampai nishab.  

Oleh karena itu pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang 

memperhatikan mashlahah kedua bela pihak (muzakidan mustahiq). 

Kadarnya 2,5% ini pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas’ud, Khalifah 

Mu’awiyah, dan Umar Bin Abdul Aziz.
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10. Sasaran Zakat Profesi 

 Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama 

adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, 

berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan 
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cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang 

dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lain-lain. 

Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihaklain, baik 

pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, 

gaji atau honoranium. 

 Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan 

apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait 

dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru 

ataudosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, 

makawajib dikeluarkan zakatnya.
76

 

 Pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan aturan 

zakatnya sudah ada sejak dulu, terdapat di kitab-kitab fikih terdahulu, itu 

karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada sejak dulu. Sementara pekerjaan 

profesional di kantor-kantor, baik suasta ataun egeri, pabrik-pabrik, tidak 

terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kemungkinan besar para ustadz atau 

kyai yang di ikuti oleh masyarakat itu masih merujuk pada kitab-kitab 

terdahulu. Karena jelas, tidak akan ditemukan pendapat yang mengatur 

soal zakat profesi. 

 Disamping itu adanya pendapat sahabat dan para ulama fikih yang 

mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila 

mencapai nisab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu 

bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup nisabnya.Tetapi bila harus di 
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tetapkan nisabnya untuk setiap kali upah, gaji, ataupen dapatan yang 

diterima, berarti sama saja membebaskan kebanyak pangolongan profesi 

yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup 

nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruhgaji itu dari satu waktu 

itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa 

nisab, begitu juga halnya kebanyakan parapegawai dan pekerja. 

 Menurut Yusuf Qardawi, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu 

tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, 

begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena 

itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Faktanya adalah 

bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran 

tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawaiyang 

mendesak.
77

 

 Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang 

pegawaidan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika 

pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Sesuai pendapat 

sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib 

zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, 

dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas 

penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut, Islam tidak 

mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi 

mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab dan bersih dari 
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hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk 

menetapkan siapa yang termasuk golonganorang kaya yang wajib zakat. 

Zakat hanya dibebankan kepada orang-orangkaya tersebut.
78

 

 Berdasarkan keterangan di atas, penghasilan yang mencapai nisab 

seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para PNS, serta 

pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib 

dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nisab 

tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji 

kecil (belum mencapai nisab) dari kewajiban zakat dan membatasi 

kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi 

saja (sudah mencapai nisab). 

 Oleh karenanya akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak 

antar sesamanya serta terpenuhinya tujuan syar'i dari zakat, yaitu 

kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan 

Yusuf Qardlawi, yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan 

seorang ahlifikihkontekstual. Yusuf Qardlawi berpendapat dengan 

argumentasi bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk 

uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan 

nisab uang. Oleh karenanya,berdasarkan pendapat Yusuf Qardlawi 

tersebut nisab dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat 

uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%. 
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 Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut 

sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur, yang merata materil dan spiritual. Dengan melihat kesenjangan 

sosial ekonomi masyarakat sekarang ini, rasanya ada salah satu indikator 

yang menunjukan bahwa zakat masih belum di fungsikan untuk meraih 

tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang di cita- citakan oleh syara’, 

hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada 

seorang muslim ketika mau mengeluarkan zakat, salah satunya adalah 

kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika 

sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau kurangnya pemahaman 

pengetahuan tentang zakat profesi. 

 Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah 

penghasilan atau pendapatan yang di usahakan melalui keahliannya, baik 

keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersamasama. 

Penghasilan-penghasilan tersebut dalam istilah fikih disebut dengan al-mal 

al-mustafad.
79

 

B. Sosiologi Hukum 

1.  Pengertian Sosiologi Hukum 

 Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang menganalisis bagaimana 

jalanya hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para 

pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu 
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masyarakat, 
80

 pengertian lain tentang sosiologi hukum adalah cabang 

kajian ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka 

macam gejala sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.
81

 

Sedangkan menurut ahli bernama Soerjono Soekanto berpendapat 

bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang secara analisis 

dan empiris mempelajarai hubungan timbal balik antara hukum dan 

gejala sosial lainya. Maksudnya, sejauhmana hukum itu mempengaruhi 

tingkah laku sosial pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan 

hukum.
82

 

 Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat 

dalam diri manusi, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak 

timbul.
83

 Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 

masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat 

kepatuhan terhadap hukum juga sangat rendah, apabila kesadaran hukum 

tinggi maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan 

kata lain, kesadaran hukum mengangkat masalah apakah ketentuan 

hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. 

Efektif atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas 

menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka menanamkan 
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ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum 

rakyat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan 

hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. 

Kesadaraan hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang 

dikongritkan dalam sikap dan tindakan atau prilaku manusi. Tinggi 

rendahnya kepatuhan tentang peraturan, pengetahuan tentang sikap 

terhadap peraturan dan prikelakuan yang sesuai dengan peraturan.
84

 

Kesadaran hukum adalah pengelolaan antara individu-individu sebagai 

pendapat hukum, maka di dalam setiap masyarakat akan terdapat 

kesadaran hukum, maka di setiap masyarakat akan terdapat kesadaran 

hukum warga masyarakat di samping adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu.
85

 Sedangkan kepatuhan hukum adalah hukum lahir dan tumbuh 

berkembang dan mati bersama masyarakat, pernyataan ini mengandaikan 

kepatuhan terhadap hukum merupakan prilaku yang datang dengan 

sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan oleh 

masyarakat.
86

 

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri 

manusia, tentang kesadaran antara ketertiban, dan ketentraman yang di 

kehendaki atau sepeantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan 

pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan evektifitas hukum. 

Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam 
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manusia tentang hukum yang di harapkan. Salah satu tugas hukum yang 

penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga 

masyarakat (dalam arti luas). Kepentingan-kepentingan warga 

masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, 

yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang haru dihindari. 

Ketaatan masyarakat terhadapa hukum, dengan demikian sedikit 

banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga 

masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh 

ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Di dalam sosiologi maka masalah 

kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan 

yang cukup banyak dibicarakan, pada umumnya menjadi pusat perhatian 

adalah basis-basis atau dasar-dasar dari pada kepatuhan tersebut.
87

 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhian hukum, hal yang 

membedakan yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi, 

indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan akan hukum: seseorang 

mengetahui bahwa prilaku-prilaku tertentu telah diatur oleh hukum, 

peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan tidak 

tertulis, prilaku tersebut menyangkut prolaku yang dilarang  oleh hukum 

maupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum, pemehaman hukum: 

seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman 

mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan 

pemahaman yang benar dari masyarakat hakikat dan arti penting tentang 
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pemahaman hukum, sikap terhadap hukum: seseorang mempunyai 

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu tentang hukum dan 

pola perilaku hukum: dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat 

warganya mematuhi peraturan yang berlaku, selanjutnya tentang 

kepatuhan  sendiri yaitu ada tiga faktor yaitu tentang harapan 

(compliance): kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu 

imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang 

mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, 

adanya pengawasan yang ketat terhdap kaidah hukum tersebut, bukti 

nyata (identification): terjadi bila kepatuhan terhadap hukum ada bukan 

karena nilai interinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap 

terjaga serta ada hubungan timbal balik dengan meraka yang diberi 

wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut, timbal 

balik (internalization): seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum 

dikarnakan secara interinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, isinya 

sesuai dengan nilainya dari pribadi yang bersangkutan,
88

 suatu sanksi 

positif dan negative, ketaatan merupakan variabel tergantung, ketaatan 

hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan 

sosial. 

 Ada beberapa pengertian sosiologi siantaranya adalah sebagai 

beriku: 
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a. Hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial 

(misalnya gejala ekonomi dan agama, kluarga dengan moral, 

hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan 

sebagainya) 

b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan 

gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan 

sebagainya) 

c. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari 

struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan 

sosial.
89

 

 Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari 

hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-

gejala sosial lain
90

 Sosiologi hukum terutama berminat pada 

keberlakukan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukan 

bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diserahkan pada hukum 

sebagai sistim konseptula, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di 

dalamnya hukum memainkan peranan.
91

 Metode sosiologi hukum yang 

menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif 

biasa diakui dan diterima begitu saja.
92

 

 Kemudian untuk melakukan deskripsi menjelaskan hukum dalam 

kenyataanya secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkapkan 

dan mengaruhi hukum itu sampai kepada pespektif mendasar tersebut. 

Dengan mengungkapkan paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan 

lebih baik subyek yang di pelajari. Hukum dibuat dengen memiliki 

tuntunan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki 

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama. 

 Seperti di Indonesia suatu hukum di tetapkan oleh masyarakat 

Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum di Indonesia  

ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 

agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik 

berahirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib 

hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari sebuah 

hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan 

syarat terpokok dari pada adanya masyarakat yang teratur, hal ini berlaku 

bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuk masyarakat.
93

 

2. Krakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum 

 Pendekatan sosial hukum memiliki karakteristik yang khas, antara 

lain: 
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a. Memberikan penjelasan atau perencanaan terhadap proses praktik 

hukum sehingga dengan pendekatan “interpretivitas 

understanding”para sosiologi hukum yang berusaha menggunakan 

sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah 

laku sosial.
94

 

b. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum 

dengan masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan 

dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak 

tertulis yang diyakinan dan disosialisaikan dalam masyarakat. 

c. Menjelaskan mengapa suatu kukum dipraktikkan sebagaimana yang 

ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang 

berpengaruh, latar blakang dan lain sebagainya.
95

 

d. Menganalisi kebenaran empiris (empirical validity) suatu peraturan 

perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 

memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan 

keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai sebagai kenyataan hukum 

tersebut terjadi dalam masyarakat.
96

 

e. Tidak melakuan penelitian terhadap hukum, atau fokus pada obyek 

yang mambahas tentang isi hukum tersebut. Prilaku yang menati dan 

melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek 

kejayaan, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain, 
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perhatian umumnya adalah memeberikan penjelasan terhadap obyek 

dipelajari sehingga tidak terjebak dalam penelitian normatif, misalnya 

hakim dianggap sebagai manusi paling bijaksana. Dengan kata lain, 

yang dinilai adalah produk hukumnya.
97

 

Dalam sebuah penelitian ada tiga pendekatan yang dapat kita 

gunakan yaitu, pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan 

pendekatan sosiologis. Pendekatan moral mencakup hukum dalam suatu 

arti yang berkerangka luas melalui pertalinan kontruksi hukum dengan 

kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar 

sebagai hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan 

konsep hukum dan hubungan yang independen dengan asas-asas dan 

nilai-nilai norma hukum.  Dengan demikian ketiga pendekatan tersebut 

dapat dijelaskan sevagi berikut: 

a. Pendekatan Moral Terhadap Hukum 

 Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa 

hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang the nature of 

hukum being dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang 

apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian kusus dari 

pendekatan normal terhadap hukum berfokus pada tuntutan 

bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a 

common morality) yang di dasarkan pada suatu konsensus 
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tentang apa yang secara moral dinggap salah atau benar.
98

 

Dengan alsan ini para pemikir berpandangan bahwa hukum 

seharusnya merupakan noral dan etika, sering mengenai 

prosedur dan hubungan sosial yang memungkinkan orang yang 

membentuk suatu konsensus moral yang didasarkan pada 

pembentukan kepercayaan tentang keadilan.
99

 

b. Pendektan Ilmu Hukum (Jurisprudence) Terhadap Hukum 

 Menurut Max Weber, pendekatan ilmu hukum terhadap 

studi hukum di dasarkan pada premis bahwa Law can be should 

be internally consistent, orderly and logical. Jadi, tiga unsur 

yang merupakan isi atau bagian dari hukum kekonsistenan, 

ketertiban serta logika. Pendekatan ini memandang bahwa suatu 

yang jelas dan nyata pendekatan ilmu hukum itu adalah: 

1) Memilki tipe indepanden dalam penalaranya (penalaran 

hukum) 

2) Memiliki asas-asas hukum yang secara internal bersifat 

logis dan justifikatif. 

Pendekatan hukum ini sebenarnya bersandar pada 

kepasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum 

yang berdasarkan secara logis (koheren) yang dapat di 

aplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individu maupun 
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terhadap kasus-kasus dengan  menimbulkan hal yang bersifat 

ambiguitas (makna ganda).
100

 

c. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum 

 Pendekatan ini juga mengenai hubungan antara hukum 

dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama 

pendekatan sosiologis menurut ahli adalah antara lain: 

1) Pengaruh hukum terhadap prilaku sosial 

2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat 

dalam the social world mereka 

3) Pada organisasi sosial dan perkembangan  sosial serta 

peranata hukum. 

4) Tentang bagaimana hukum dibuat. 

5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan 

hukum.
101

 

Ketidaksesuian antara pelaksanaan hukum dan tujuan yang semula 

di inginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum di 

sebut goal displacement (pembelokan tujuan) dan goal subtitution 

(pengganti tujuan). Hal tersebut menyebabkan bahwa pendekatan 

sosiologi hukum mengunakan teori, konsep, dan metode ilmu sosial 

untuk mempelajari berbagai masalah sosiolegal. 

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan 

pengetahuan yang berakar dengan mengkomperatifkan studi hukum 
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degan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan 

anatara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda. 

 

3. Tipe-tipe Masyarakat 

 Salah satu pembahasan yang penteng dalam kajian sosiologi 

hukum yaitu bagaimana tipe-tipe masyarakat serta pengaruhnya terhadap 

suatu hukum. Menurut ahli masyarakat tidak lebih dari moral order, 

yaitu suatu tatanan keteratura. Moral order merupakan hasil dari 

collective conciousness atau kesadaran kolektif masyarakat. Tatanan 

sosial adalah pengendapan moral masyarakat dari waktu ke waktu hasil 

dari interaksi keseharian masyarakat.
102

 

a. Masyarakat konsensus memandang bahwa hukum tumbuh dari 

konsensus dan melayani berbagai kepentingan yang luas berbagai 

fungsinya di dalam masyarakat. Bagi masyarakat model ini, hukum 

bekerja sebagai mekanisme integrasi yang berperan untuk mendukung 

dan mengembangkan integritas sosial. 

 Dalam masyarakat yang bertipe konsensus, masyarakat di 

atur dengan ide-ide dasar tertentu, seperti persamaan, kemerdekaan, 

kesempatan bagi setiap orang untuk berprestasi, kesucian pemilik, 

kebebasan berkontrak, kejujuran dan tangung jawab moral. 

Pemikiran-pemikiran tersebut diterima oleh individu-individu. Mereka 
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menggap bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan suatu 

ketertiban dan berpadu secara sungguh-sungguh.
103

 

b. Masyarakat Konflik 

Masyarakat konflik merupakan kebalikan dari masyarakat 

sonsensus, masyarakat konflik menetukan hukum sebagai cerminan, 

bukan sekedar kepentingan-kepentingan klompok. Secara indibvidu, 

mereka mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda agar 

mempunyai kekuasaan ekonomi, sosial maupun politik.
104

 

c. Masyarakat Hukum 

Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang seringkali 

mengunakan hukum sebagai penyelesaian suatu masalah. Mereka 

mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan dengan 

mengunakan dasar-dasar hukum untuk menyerang lawan. Dengan kata 

lain mereka sering menyalahkan atas sesuatu sengketa yang terjadi. 

Dalam masyarakat, hukum dijunjung tinggi dalam sistem masyarakat, 

sehingga keteraturan berdasarkan hukum yang berlakupun bisa 

diperoleh. 

d. Masyarakat Kultur 

Merupakan masyarakat yang mengunakan kultur ataupun 

kaidah-kaidah yang tumbuh dalam lingkungan mereka sebagai 

pegangan dalam hidup. Bagi mereka kultur ataupun kaidah-kaidah 

yang tumbuh lebih penting dari pada sekedar hukum yang ada. 
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e. Masyarakat Agama 

Masyarakat agama merupakan masyarakat yang mengunakan 

agama dalam hidup mereka dan kurang memperhatikan hukum yang 

berlaku. Hukum yang paling benar adalah hukum orisinil yang berasal 

dari tuhan. Mereka tidak terlalu memusingkan tentang hukum atau 

aturan dalam pemerintah. Dalam masyarakat ini biasanya doktrin 

dalam agama mereka sangat kuat.
105

 

4. Teori Perubahan Hukum Dalam Masyarakat 

 Keefektifan hukum turut dipengaruhi oleh perubahan hukum 

maupun perubahan sosial. Dapat diketahui bahwa ketaatan maupun 

ketidaktaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat. 

Efektif atau tidaknya suatu hukum juga sangat tergantung pada 

masyarakat maupun tindakan suatu hukum tersebut menyesuaikan 

dengan perubahan masyarakat dikaitkan dengan sosiologi hukum. 

Perubahan dapat menjadi lebih baik maupun lebih buruk. 

Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapaun perubahan dari 

bentuk aslinya yang dapat di lakukan sebgai perubahan matril semata, 

sedangkan substensinya tidak berubah. Perubahan masyarakat bisa saja 

terjadi dalam hitungan per detik karena manusia adalah makhluk sosial 

yang terus bergerak baik secra fisikal maupun mental. Dalam kehidupan 
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sosial, perubahan dapat di priodisasikan dan di bedakan sesuai dengan 

konteks zamannya.
106

 

Perubahan hukum masyarakat di pengaruhi oleh sedikitnya  dua 

faktor, yaitu perubahan sosial dan perubahan kaidah sosial. Adapun 

perubahan sosial dapat mencakup beberapa hal, yaitu: 

a. Perubahan nilai- nilai sosial 

b. Perubahan norma-norma sosial 

c. Perubahan pola perilaku 

d. Perubahan organisasi sosial 

e. Perubahan susunan lembaga kemasyarakatan 

f. Perubahan lapisan-lapisan dalam masyarakat 

g. Perubahan kekuasaan dan kewenangan 

h. Perubahan interaksi sosial
107

 

i. Tingkat ekonomi masyarakat 

j. Pengetahuan agama dan moralitas
108

 

 Sedangkan dalam perubahan hukum dalam masyarakat juga di 

pengaruhi oleh perubahan dalm kaidah sosial, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Perubahan pada kaidah individual 

Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individul, namun 

dalam hal ini perubahan kaidiah individual tidak terlalu berpengaruh 

terhadap perubahan hukum dalam masyarakat. 
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b. Perubahan pada kaidah kelompok 

Ini terjadi dalam perubahan berlangsung pada suatuan-satuan 

yang termasuk dalam kelompok. 

c. Perubahan pada kaidah masyarakat 

Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental 

sifatnya kerena meliputi perubahan-peruban nilai atau kaidah-kaidah 

dasar suatu masyarakat.
109

 Suatu perubahan hukum dalam masyarakat 

pada kenyataanya tidak sama persis dengan yang diinginkan 

masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempelopori perubahan 

hukum tersebut. Berbagai kemungkinan yang terjadi ketika terdapat 

perubahan hukum antara lain: 

a. Hukum berubah seperti keinginan masyarakat (full compliance) 

b. Hukum dianggap membawa perubahan yang besar untuk 

masyarakat 

c. Hukum melakukan pengesahan atau ratifikasi atas suatu yang 

sudah benar-benar terjadi dalam masyarakat 

d. Hukum berubah namun tidak seperti yang di inginkan masyarakat 

di dasarkan pendapat yang lebih kuat dari pada aspirasi 

masyarakat.
110

 

 Secara garis besar, teori-teori perubahan hukum masyarakat 

meliputi: 

a. Hukum sebagai sistem nilai 
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 Salah saru paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum 

dapat dilihat sebagai sosok nilai pula, hukum sebagai wujud dan 

nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dengan 

demikian hukum merupakan intitusi teknik yang kosong moral 

atau steril terhadap moral itu sendiri. Dengan demikian, moral 

keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan 

bekerjanya hukum.
111

 

b. Hukum sebagai institusi 

 Sosiologi melihat bahwa masyarakat menciptakan berbagai 

institusi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang 

mendasarkan dan bersistem, seperti kesejahteraan dan 

pendidikan. Untuk menghadapi tuntutan kebutuhan tersebut 

secara baik di butuhkan pengorganisasian dari semua modal 

yang tersedia dalam masyarakat. Intusisi adalah suatau sistim 

hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan 

mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling 

berhubug di dalam intusisi.
112

 

c. Hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat 

 Fungsi hukum untuk melindungi kepentingan warga 

masyarakat, hukum berfungsi mengatasi konflik kepentingan 

yaang mungkin timbul diantara warga masyarakat terutama 

hukum tertulis atau perundang-undangan. Perubahan hukum 
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senantiasa perlu di mulai sejak adanya kesejahteraan anatara 

keadaan, peristiwa, serta hubungan dalam masyarakat, denagn 

hukum yang mengaturnya.
113

 

 Perubahan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap 

perubahan masyarakat yang telah terjadi terlebih dahulu, dimasa 

moderen dan era globalisasi membuat proses perubahan yang 

lebih cepat jika dibandingkan dengan perubahan hukum pada 

zaman dahulu, suatu hukum yang sudah ketinggalan dari 

kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat terwujud tujuan yang 

ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan.
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BAB III 

ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KANTOR 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran  Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

1. Sekilas tentang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo beralamat di 

jalan Ir. H. Juanda No. 27 Telp. (0352) 461330 Fax. (0352) 481053 kotak 

pos 121 Ponorogo 6341. Kantor kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

memiliki visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, 

sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk 

agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam 

wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misi Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah:
115

 

a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan 

pelayanan kehidupan beragama 

b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama 

d. Meningkatkan kualitas penyelengaraan haji 

e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan 
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f. Memperkokoh kerukunan umat beragama 

g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan 

kebangsaan Indonesia 

  Dalam menjalankan visi dan misi tersebut maka Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo memiliki tugas pokok 

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan bidang 

agama untuk membangun iklim keagamaan yang kondusif bagi 

pembangunan tata sosial yang aman, tertib, kehidupan masyarakat yang 

rukun dan damai serta mewujudkan cita-cita keagamaan dalam membangun 

masyarakat yang religius dan berketuhanan di atas hasanah keagamaan dan 

kekayaan budaya yang dimiliki. 

2. Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Organisasi vertical 

Kementerian Agama pasal 49  Struktur Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo  : 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

2) Seksi Penyelenggaran Haji dan Umroh 

3) Seksi PendidikanMadrasah  

4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

5) Seksi Pendidikan Agama Islam  

6) Penyelenggara Syariah 



 

 

7) Kelompok jabatan Fungsional 

  Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Bagan 3.1. 

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo
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a. Tugas Pejabat Struktural Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 13 tahun 2012 bahwa Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok 
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Kepala 

Kankemenag 

Sub Bagian 

Tata Usaha 

 

Penyelenggara 

Syariah 

Seksi 

Penyelenggara 

haji dan umroh 

Seksi 

Bimas Islam 

Seksi 

PAIS 

Seksi 

PD 

Pontren 

Seksi 

Pendma 



 

 

dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten 

berdasarkan kebijakan kepala Kantor wilayah Kementerian Agama 

Propinsi Jawa Timur dan peraturan perundang-undangan. 

  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam 

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumasan visi, misi, dan kebijakan teknis dibidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, 

pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, 

pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, 

pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan 

masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan 

masyarakat kristen, khatolik, hindu, dan budha sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi 

dan informasi keagamaan. 

4) Pembinaan kerukunan umat beragama. 

5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 

program. 

6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi 

terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

tugas Kementerian Agama di Kabupaten Ponorogo. 



 

 

Bagian tata usaha mempunyai tugas mempunyai tugas 

melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan 

perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, 

keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

Seksi Bimas Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis,pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi 

di bidang bimbingan masyarakat Islam.. 

Seksi penyelenggaraan haji dan umrah mempunyai tugas 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, 

pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah. 

Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data 

dan informasi di bidang RA, MI,MTs, MA, dan MAK 

Seksi Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, 

pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang 

pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 

Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan  Islam 

mempunyai tugas pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi 



 

 

di bidang Pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan 

Islam. 

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data 

dan informasi di bidang pembinaan syariah. Serta 

penyelenggarakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat 

dibidang pembinaan lembaga dan pengembangan zakat dan wakaf. 

Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola UPZ Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

Pengelola UPZ Kantor Kementerian Agama terdiri dari 

ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

  Bagan 3.2 

Struktur Organisasi Unit Pengelola Zakat 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
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Ayub Ahdian Syam,S.Ag 

Dewan Pembina 

Kepala Kantor Kemenag 

Bendahara 

Wahyuni 

 

 

Sekretaris 

Nasirudin Aziz 



 

 

    

  Tugas Pengelola UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Pembina 

a) Memberikan Surat Tugas Kepada Pelaksana UPZ 

b) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) 

pengelolaan Zakat  yang berada di bawah wewenangnya.  

c) Melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan UPZ 

d) Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan UPZ kepada 

pihak terkait.  

2) Ketua 

a) Merencanakan Program UPZ 

b) Membagi tugas kepada Pelaksana UPZ 

c) Memberi petunjuk kepada Pelaksana UPZ 

d) Menjalin hubungan dengan berbagai lembaga 

e) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) 

pelaksanaan kegiatan UPZ 

f) Melaporkan pelaksana tugas kepada Pembina/Pengawas UPZ, 

muzakki, dan masyarakat. 

3) Sekretaris 

a) Bertanggungjawab tentang kesekretariatan UPZ 

b) Mencatat Surat Masuk /Keluar 



 

 

c) Mengarsipkan Surat Masuk/Keluar 

d) Membantu kelancaran proses kerjasama dengan pihak lain 

4) Bendahara 

a) Mengatur Penghimpunan, Pendistribusian dan Pelaporan dana 

zakat 

b) Melakukan Pencatatan Keuangan dana zakat 

c) Melaporkan Keadaan Keuangan secara berkala
118

 

B. Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanaka Zakat Profesi Di 

Kementerian Agama Ponorogo 

 Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan ASN di lingkungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam berzakat dan menjadi 

semakin baik dan dapat di kelola dengan sebaik baiknya, transparan dan 

profesional. Sementara itu untuk memaksimalkan penghimpunan zakat profesi 

perlu adanya regulasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten ponorogo 

sehingga penghimpunan atau pengumpulan zakat profesi dapat maksimal. 

Melalui surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 

Kd.13.02/7/13.2/1038/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal zakat 

penghasilan/profesi. Pada awalnya pelaksanaan zakat profesi kurang mendapat 

dukungan yang maksimal dari para pegawai/karyawan, hal ini dibuktikan 

dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua 

pelaksana Badan Amil Zakat nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 

yang menyebutkan bahwa kesadaran zakat profesi bagi PNS Kabupaten 

ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
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Ponorogo baru mencapai 8% dari jumlah pegawai 742 orang, atau 58 orang 

saja yang sudah melaksanakan kewajiban zakat profesi data pada tahun 2005, 

sedangkan sekarang para ASN sudah begitu sadar untuk melaksanakan zakat 

profesi hanya beberapa yang belum melkasanakan zakat profesi dengan alasan 

yang berbeda-beda.
119

 

 Sebagai tindak lanjut surat tersebut keluarlah surat edaran Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo nomor 

Kd.13.2/7/BA.03.2/1543/2008 yang berisi himbauan bagi seluruh pejabat dan 

karyawan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

yang belum melaksanakan zakat profesi melalui UPZ, diharapkan untuk 

mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai bukti kesediaannya 

untuk mengeluarkan zakat profesi. 

 Setelah surat pernyataan tersebut di isi dan di tandatangani oleh 

pegawai yang bersangkutan kemudian di serahkan kepada penyelenggara 

bimbingan zakat dan wakaf, selaku ketua unit penyelenggara zakat Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Mereka yang menyerahkan surat 

pernyatan tersebut selanjutnya didaftar sebagai pemberi zakat (muzakki).
120

 

 Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kementerian 

Agama berjumlah 742 orang. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor 

Kementerian Agama tersebar di 39 wilayah kerja, baik di Kantor kementerian 

Agama, Satuan Kerja (MIN, MTs dan MAN), maupun KUA yang berada di 

setiap wilayah kecamatan. Penghimpunan zakat profesi yang berasal dari 
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KUA, Pegawai Negeri Sipil di satuan kerja swasta di kelola langsung oleh UPZ 

Kantor Kementarian Agama Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 336 orang. 

Sedangkan untuk madrasah dilingkup satuan kerja negeri berjumlah 385 orang.  

Kesadaran hukum merupakan suatu proses pisikis yang terdapat dalam 

diri manusi, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.
121

 

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat 

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila 

kesadaran hukum sangat rendah, maka deerajat kepatuhan terhadap hukum 

juga sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. 

Dengan kata lain , kesadaran hukum mengangkat masalah apakah ketentuan 

hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektif 

atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan 

hukum, reaksi masyarakat dan jangka menanamkan ketentuan hukum tadi. 

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya 

menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu di ketahui, di 

akui, dan di hargai dan di taati. 

Kesadaraan hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang di 

kongritkan dalam sikap dan tindakan atau prilaku manusi. Tinggi rendahnya 

kepatuhan tentang peraturan, sikap terhadap peraturan dan prikelakuan yang 

sesuai dengan peraturan.
122

 Kesadaran hukum adalah pengelolaan antara 

individu-individu sebagai peabat hukum, maka di dalam setiap masyarakat 

akan terdapat kesadaran hukum, maka di setiap masyarakat akan terdapat 
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kesadaran hukum warga masyarakat di samping adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu.
123

 Sedangkan kepatuhan hukum adalah hukum lahir dan tumbuh 

berkembang dan mati bersama masyarakat, pernyataan ini mengandaikan 

kepatuhan terhadap hukum merupakan prilaku yang datang dengan sendirinya, 

kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat.
124

 

Di lingkungan Kementerian Agama sendiri kepatuhan terhadap 

hukum sangatlah kental, karna dengan peraturan yang di terapkan kepada para 

karyawan, baik ASN maupun yang berkerja di bawah naungan Kementerian 

Agama akan menjadi taat terhadap hukum yang telah di berikan kepada para 

pegawai, dengan adanya aturan hukum para karyawan tidak akan menyalah 

gunakan jabatanya, kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di 

Kemetrian Agama tersebut yang menjadikan para pegawai ASN menjadi patuh, 

tidak terkecuali dengan program yang di terapkan oleh Kementerian Agama 

Ponorogo terhadap ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 

Ponorogo, para ASN di wajibkan untuk membayar zakat profesi setiap 

bulanya, dengan adanya peraturan tersebut para ASN tidak akan melanggar 

aturan hukum yang telah di tetapkan, seperti halnya para ASN di Kantor 

Kemetrian Agama Ponorogo, baik yang di Kantor maupun lembaga-lembaga 

lain, seperti sekolah Negri (MIN,MTSN,MAN), KUA, dan lain sebagainya, 

kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan para 

Muzaki tentang kesadaran membayar zakat profesi di Kemetrian Agama 

Ponorogo baik yang ada di Kantor Kementian Agama Ponorogo maupun yang 
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berada dibawah naungan Kementian Agama Ponorogo, para Muzaki yang 

bernama Bapak Ayub Ahdiyah Syams selaku ketua bagian UPZ di Kantor Agama 

Ponorogo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Dalam satu bulan para ASN akan di potong gajinya 2,5% dari gaji 

mereka, dengan di potongnya gaji mereka untuk membayar zakat 

mereka sadar akan peraturan yang di terapkan oleh Kementerian 

Agama Ponorogo, bukan hanya patuh terhadap hukum yang 

diterapkan oleh Kementerian Agama namun juga mereka sadar bahwa 

dari gaji yang diperoleh setiap bulanya terdapat sedikit rezeki untuk 

para masyarakat yang kurang membutuhkan, untuk membantu 

pendidikan dengan program yang di adakan oleh Kementerian Agama 

yaitu membantu pra murid yang kurang mampu.”
125

 

 

Kemudian di hari yang sama peneliti juga mencari informasi terkait 

kesadaran para Muzaki terkait dengan pembayaran zakat profesi di 

Kementerian Agama Ponorogo, yang memberikan informasi adalah bagian 

seketaris dari UPZ Kantor Agama Ponorogo beliau bernama Bapak Nasirudin 

Aziz, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama terkait dengan 

pelaksanaan membayar zakat profesi di lingkungan Kementerian 

Agama ponorogo sangtlah baik, para karyawan atau ASN setiap 

bulanya tidak kebertan jika gajinya di potong 2,5% untuk 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, dengan adanya peraturan 

tersebut akan memberian kesadaran bahwa setiap rezeki ada sebagian 

untuk mereka yang kurang mampu, namun terkadang ada faktor lain 

yang membuat mereka tidak membayar zakat profesi,misalnya 

berkaitan dengan hutang piutang, dengan adanya hutang piutang 

tersebut biyasanya gaji yang di terima habis untuk membayar cicilan 

setiap tahunya, salah satu faktor X pada para ASN yang tidak bisa 

melaksanakan pembayaran zakat profesi.”
126
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Pada hari berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

bendahara di Kantor Kementerian Agama Ponorogo, beliau bernama Bapak 

Shodik, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Dalam setiap bulan saya selalu melaksanakan tugas saya sebagai 

bendahara dan setiap bulanya juga saya memotong gaji para pegawai 

yang ada di Kantor Kementian Agama Ponorogo, mereka tidak pernah 

keberatan jika setiap bulanya gaji mereka di potong 2,5% untuk 

membayar zakat profesi, kesadaran akan peraturan yang diterapkan 

oleh Kementerian Agama terkait zakat profesi sangat tinggi, apabila 

mereka tidak memotong gajinya malah saya yang ditegur terkait 

pemotongan zakat profesi, para ASN atau para Muzzaki> selalu tertib 

untuk membayar zakat profesinya, baik peraturan maupun kesadaran 

dari mereka sendiri”.
127

 

 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ASN yang 

berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo bernama Bapak Heru Lestari, 

S.Ag, berkaitan dengan kesadaran muzakki> untuk membayar zakat profesi 

beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi para ASN 

dari Kantor Kementerian Agama Ponorogo sendiri melaksanakan 

program pengarahan untuk para ASN agar mereka selalu patuh untuk 

melaksanakan kesadaran membayar zakat profesi setiap bulanya, 

namun ada juga yang tidak membayar dan akan ditindak oleh pihak 

pengurus zakat diberikan pengarahan dan teguran agar tidak terulang 

kembali”.
128

 

 

Pada hari yang sama peneliti juga melaksanakan wawancara berkaitan 

dengan kesadaran para muzakki>/ASN yang berada di Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo beliau benama Bapak Tulus, S.AG, beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Zakat profesi adalah zakat yang wajib di bayar oleh setiap ASN 

karna sudah ada atauran yang berlaku, kesadaran membayar zakat 
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tidak hanya timbul dari peraturan saja tetapi juga timbul dari individu 

masing-masing karna dengan membayar zakat hati menjadi tenang 

tidak memiliki tangungan untuk melaksanakan membayar zakat 

profesi, dan kita juga dapat membantu sesama karna dengan 

membayar zakat profesi, zakat yang dikumpulkan akan di serakan ke 

asnaf-asnaf yang membutuhkan atau disalurkan kesekolah yang 

muridnya membutuhkan bantuan”.
129

 

 

Penerapan pelaksanaan pembayaran zakat profesi terhadap ASN juga 

tidak hanya di adakan di Kantor Kementerian Agama saja, tetapi juga 

dilakukan di lembaga lainya yang berada di bawah naungan Kementerian 

Agama Ponorogo baik di sekolah Negeri (MIN,MTSN,MAN), KUA, dan lain 

sebagainya, terkait dengan kesadaran para muzzaki> atau ASN peneliti juga 

melakukan penelitian atau wawancara terhadap pegawai ASN yang berada di 

sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 

Ponorogo, sekolah yang pertama di datangi oleh penulis terkait wawancara 

tentang zakat profesi adalah sekolah MAN 2 Ponorogo, peneliti melakukan 

wawancara dengan seorang ASN yang bernama Bapak  Drs. Wasis beliau 

memebrikan keterangansebagai berikut: 

“Setiap bulanya gaji saya di potong 2,5% untuk membayar zakat 

profesi, zakat profesi sudah di tetapkan oleh Kementerian Agama 

Ponorogo, entah itu sebuah peraturan ataupu kesadaran dari ASN 

namun semua itu adalah sebuah aturan yang baik bagi para ASN karna 

dengan adanya aturan tersebut para ASN akan sadar bahwa gaji yang 

di dapat dari kerja kerasnya juga perlu di zakati, dan zakat tersebut di 

potong langsung untuk di kumpulkan menjadi satu kemudian zakat 

tersebut akan di gunakan di sekolah yang mempunyai murit yang 

kurang mampu.”
130

 

 

Di hari yang sama penulis juga melakukan wawancara terkait zakat 

profesi dengan ASN di MAN 2 Ponorogo beliau bernama Ibu Dra. Sri 
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Wahyuni, beliau memebrikan pemaparan terkait kesadaran membayar zakat 

profesi sebagai berikut: 

“Gaji yang saya terima sudah di potong 2,5%, gaji tersebut di potong 

untuk membayar zakat profesi saya sebagai guru, karna gaji saya 

sudah mencapai nisab maka saya sadar harus membayar zakat dari 

profesi saya tersebut, terkadang ada yang tidak melaksanakan zakat 

dikarnakan mungken ada foktor X dalam setiap bulanya, karna setiap 

orang memiliki kebutuan sendiri-sendiri, jadi setiap orang yang tidak 

membayar zakat profesinya atau lali untuk membayarnya bisa saja 

dikarnakan foktor-faktor yang lebih penting dari zakat profesinya.”
131

 

 

Kemudian peneliti juga mendatangi sekolah berikutnya, untuk 

menambah data tentang kesadaran membayar zakat profesi, zakat yang telah 

menjadi aturan bagi ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, 

tidak terkecuali di Kementerian Agama Ponorogo, di Ponororgo ASN setiap 

bulanya wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% tidak terkecuali di 

MAN 1 Ponorogo, para ASN di MAN 1 Ponorogo setiap bulanya gaji yang di 

terima akan otomatis di potong oleh pihak UPZ di sekolahan tersebut untuk 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, gaji yang sudah mencapai nisab akan 

di potong secara otomatis dan kesadaran akan membayar zakat tersebut, seperti 

yang di tuturkan oleh ASN guru di MAN 1 Ponorogo bernama Bapak Drs. 

Purwanto beliau memebrikan penjelasan terkait kesadaran membayar zakat 

profesi sebagai berikut: 

“Di MAN 1 Ponorogo para ASN begitu sadar untuk membayar zakat 

profesi, karna bukan hanya peraturan semata namun juga adalah suatu 

ibadah untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa, dengan zakat 

profesi tersebut para ASN sadar bahwa zakat yang diterimanya setiap 

bulan adalah pemebrian dari yang kuasa dan dengan adanya peraturan 

tersebut mereka dapat memberikan sedikit rezeki mereka kepada para 

orang atau para siswa mereka yang kurang mampu, walaupun zakat 
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tersebut di potong dan di jadikan satu kepada UPZ di Kantor Agama 

Ponorogo namun zakat tersebut juga kembali kepada siswa mereka 

yang kurang mampu.”
132

 

 

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan 

seorang ASN di MAN 1 Ponorogo terkait dengan kepatuhan para ASN atau 

para muzzaki> untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, peneliti 

melakukan wawancara dengan ASN guru bernama Ibu Hj. Siti Wahidah, S.Pd 

beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Kesadaran akan memebayar zakat profesi di kalangan ASN di 

ponorogo khususnya para ASN dibawah naungan Kementerian 

Agama Ponrogo begitu besar, setiap bulanya gaji mereka dipotong 

2,5% untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, para ASN 

tersebut tidak pernah protes ataupun mengeluh wawaupun semua itu 

sebuah aturan yang di tepkan oleh Kementerian Agama namun 

mereka malah seneng dengan peraturan tersebut karna dapat 

menyisihkan sedikit rezeki yang mereka miliki setiap bulanya, namun 

ada juga ASN yang tidak membayar zakat, mungken dikarnakan 

foktor-faktor yang membebani mereka seperti ASN memiliki 

potongan di Bank atau lembaga lainya.”
133

 

 

Keesokan harinya peneliti juga melakukan kunjungan ke MTS N 1 

Jetis umtuk melakukan wawancara dengan ASN berkaitan dengan kesadaran 

muzzaki> tentang zakat profesi atau kesadaran para ASN tentang zakat profesi 

yang menjadi aturan para ASN di bawah naungan Kementerian Agama, zakat 

profesi adalah zakat yang di ambil dari para ASN yang telah memenuhi syarat 

yaitu nisab jika di hitung setiap bulanya, para muzzaki> di MTS N 1 Jetis tiap 

bulan akan di potong 2,5% untuk membayar zakat profesinya, tingkat 

kesadaran tentang membayar zakat sangat tinggi tidak ada satupun ASN yang 

mengeluh jika gajinya di potong 2,5% untuk melaksanakan peraturan tentang 
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membayar zakat profesi, seperti halnya yang di jabarkan oleh ASN/muzzaki> 

benama Ibu Nuurun Nahdiyyah K Y, M.pd.i, beliau memberikan penjelasan 

tentang kesadaran membayar zakat profesi sebagai berikut: 

“Menurut saya yang merupakan ASN di bawah naungan Kementerian 

Agama, berkaitan dengan kesadaran untuk melaksanakan pembayaran 

zakat profesi, para ASN atau muzzaki> tidak pernah mengeluh atau 

merasa keberatan jika gajih mereka di potong 2,5% setiap bulanya, 

untuk melaksanakan aturan yang berlaku yaitu setiap ASN yang telah 

memenuhi nisab membayar zakat wajib untuk di potong oleh UPZ 

yang diberikan tangung jawab oleh pihak sekolah untuk melaksanakan 

pemotongan zakat profesi kepada setiap ASN atau muzzaki> di 

sekolahan tersebut.”
134

 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ASN lain yang berada di 

MTS N 1 Jetis untuk mencari informasi berkaitan dengan kesadaran para 

muzzaki>  tentang zakat profesi yng telah menadi aturan di setiap lembaga atau 

setiap instansi di bawah Kementerian Agama, peneliti mendapat informan 

bernama bernama Ibu Dra. Hj. Umi Niswatin, M.Pd beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Kesadaran para ASN di MTS N 1 Jetis sangat sadar bahwa setiap 

bulanya harus melaksanakan pembayaran zakat profesi yang telah 

dipotong langsung oleh pihak yang telah di beri tangung jawab untuk 

mengelola zakat profesi tersebut, setiap bulan pihak pengelola 

memotong 2,5% gaji yang diterima untuk melaksanakan pembayaran 

zakat profesi, namun terkadang ada para muzzaki> yang tidak 

membayar zakat dikarnakan ada faktor lain yang menjadi lalainya 

mereka membayar zakat profesi tersebut, faktor tersebut terkadang 

karena ekonomi mereka yang kurang baik pada bulan tersebut.”
135

 

 

Berkaitan dengan kesadaran muzzaki> tentang membayar zakat 

profesi di kalangan ASN yang berada di bawah nanga Kementerian Agama 

peneliti juga mencari informan lainya untuk menambah data berkaitan dengan 
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kesadaran para muzzaki> tentang membayar zakat profesi para ASN yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama, salah satunya peneliti mencari 

data di MTS N 2 Ponorogo atau MTS N 2 Setono, di MTS N tersebut peneliti 

melakukan wawancara dengan ASN yang bernama Bapak Dra. Sumarah  

beliau memberikan penjelasan sebagai beriku: 

“Kesadaran muzzaki> tentang membayar zakat profesi di kalangan 

ASN umumnya sangatlah sadar karna zakat profesi adalah zakat yang 

di hasilkan dari hasil kerja keras para ASN dan jika gaji yang diterima 

sudah mencapai nisab maka wajib baginya untuk mengeluarkan 

zakatnya, bukan hanya sesuai dengan peraturan yang di terapkan oleh 

Kementerian Agama namun juga menadi kesadaran setiap individu 

untuk menyeisihkan sebagian harta yang dia miliki untuk orang yang 

lebih membutuhkan, gaji yang di peroleh setiap tahunya hanya di 

potong 2,5% untuk melksanakan pembayaran zakat dan para ASN 

atau muzzaki> sadar betul akan zakat profesi tersebut.”
136

 

 

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap  

ASN yang berada di MTS N 2 Setono berkaitan dengan kesadaran para 

muzzaki> untuk membayar zakat profesi, ASN atau guru yang berada di MTS 

N 2 Setono tersebut bernama Ibu Siti Fathul Janah, S.Pd beliau memberikan 

keterangan tentang kesadaran membayar zakat profesi sebagai berikut: 

“Berkaitan dengan kesadaran para muzzaki di MTS N 2 Setono para 

ASN sangat sadar akan membayar zakat baik zakat profesi maupun 

zakat yang lainnya, para ASN setiap bulanya akan di potong gajihnya 

sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi, para ASN sadar bahwa 

peraturan yang di tetapkan oleh Kementerian Agama sangat baik bagi 

bara ASN dengan adanya zakat profesi yang di potong setiap bulanya 

maka gaji yang mereka dapat setiap bulanya sudah di zakati dan tidak 

perlu memikirkan untuk membayar zakat profesinya secara 

individu.”
137

 

Setelah melakukan wawancara dengan MTS N 2 Setono atau MTS N 

2 Ponorogo keesokan harinya peneliti juga mencari informan lainnya, peneliti 
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mendatangi MTS N 3 Ponorogo atau yang lebih dikenal dengan MTS N 3 

Ngunut, di MTS N 3 Ngunut tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 

muzzaki> atau ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama untuk 

mencari  data wawancara berkaitan dengan kesadaran muzzaki> dalam 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, di MTS N 3 Ngunut sendiri para 

ASN sadar akan peraturan Kementerian Agama untuk membayar zakat profrsi 

tidak terkecuali ASN bernama Bapak Agus Darmanto, beliau memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

“Kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi baik di 

MTS N 3 Ngunut maupun instansi yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama menurut saya mereka sangat sadar karna sudah 

menjadi aturan dan aturan yang diterapkan sangat baik bagi para ASN 

yang memang gaji mereka setiap bulanya sudah mencapai nisab, tetapi 

ada juga ASN yang tidak mau membayar zakat profesinya karna 

mungkin ingin memberikan sendiri kepada orang yang membutuhkan, 

karna menurut mereka di salurkan sendiri lebih baik dari pada lewat 

lembega.”
138

 

 

Berbeda lagi dengan apa yang di utarakan oleh ASN yang berada di 

MTS N 3 Ngunut beliau bernama Bapak Miftahudin, beliau memberikan 

keterangan terkait kepatuhan dalam melaksanakan zakat profesi sebagai 

berikut: 

“Zakat profesi yang menjadi aturan yang di tetapkan oleh 

Kementerian Agama adalah sesuatu yang baik untuk di laksanakan 

dan di aptuhi oleh setiap ASN apabila gaji mereka sudah mencapai 

nisab yang telah di tentukan, ASN yang sadar akan peraturan tersebut 

tidak keberatan jika gaji stiap bulanya akan otomatis di potong oleh 

pihak UPZ di sekolahan tersebut, karna zakat tersebut juga akan 

kembali ke anak didik yang kurang mampu dan di berikan kepada 

orang yang benar-benar kurang mampu dalam segi kehidupanya”.
139
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Setelah melakukan wawancara di MTS N peneliti juga melakukan 

wawacara ke lembaga lain yang juga terdapat ASN di lembaga tersebut, 

lembaga yang di datangi oleh penulis yaitu beberapa MIN yang berada di 

Ponorogo dan MIN tersebut adalah lembaga di bawah nangungan Kementerian 

Agama, di MIN tersebut peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan 

kesadaran para muzzaki dalam melaksanakan zakat profesi, zakat yang di 

keluarkan oleh ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, 

lembaga yang di datangi penulis yaitu MIN 1 ponorogo atau yang lebih di 

kenal dengan MIN 1 Bogem, di MIN 1 Bogem peneliti melakukan wawancara 

dengan seorang ASN bernama Ibu Maratus Sholikah, beliau memberikan 

keterangan terkait dengan kesadaran muzzaki> dalam membeyar zakat profesi 

sebagai berikut: 

“MIN 1 Ponorogo atau yang lebih di kenal orang dengan sebutan MIN 

1 Bogem adalah sekolahan yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama Ponorogo, semua kebijakan yang dilaksankan 

oleh Kantor Kementerian Agama Ponorogo para ASN wajib 

melaksanakanya, tak terkecuali dengan peraturan membayar zakat 

profesi, para ASN bagitu sadar dengan peraturan tersebut, dan tidak 

pernah ada yang memprotesnya jika gajinya di potong, namun 

terkadang ada uga ASN yang tidak membayar dikarnakan memiliki 

tangungan yang tidak bisa ditoleransi oleh apapun.”
140

 

 

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ASN di MIN 1 Ponorogo yang 

juga memberikan keterangan tentang kepatuhan muzzaki> dalam 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, beliau bernama Bapak Ahmad 

Baihaqi, S.Ag yang menuturkan sebagai berikut: 

“Memang betul para ASN di MIN 1 Ponorogo setiap bulanya gaji 

mereka di potong 2,5% untuk membayar zakat profesi, tetapi para 
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ASN sangat sadar  akan peraturan tersebut yang sudah menjadi edaran 

dari Kementerian Agama, kesadaran tersebut bukan hanya karna 

aturan tetapi juga, karna mereka sadar bahwa disetiap pendapatan 

yang mereka dapat dan sudah mencapai nisab wajib di zakati agar 

berkah, dan zakat tersebutpun di potongkan nantinya untuk membantu 

para siswa yang kurang mampu.”
141

 

 

Pada hari yang sama peneliti berpindah tempat untuk mencari data 

informasi  wawancara yang dilakukan di MIN 2 Ponorogo atau yang di kenal 

dengan MIN 2 atau yng lebih di kenal oleh masyarakat dengan sebutan MIN 2 

Lengkong, di MIN tersebut peneliti juga mencari data wawancara berkaitan 

dengan kepatuhan para muzzaki> dalam melaksanakan pembayaran zakat 

profesi, peneliti mencari informasi terhadap ASN yang bernama Ibu Siti 

Muslimah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Berkaitan dengan kesadaran muzzaki> atau ASN yang 

melakasanakan zakat profesi, para ASN di MIN 2 Ponorogo begitu 

sadar dan tertib dalam melaksanakan zakatnya, karna zakat tersebut 

sudah di potong langsung oleh pihak UPZ di setiap sekolah yang di 

bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, untuk yang  tidak 

membayar sendiri terkadang zakatnya di berikan langsung ke pihak 

yang membutuhkan atau memang ASN tersebut sedang ada faktor X 

yang melandanya.”
142

 

 

Di tempat yang sama peneliti juga melakukan sebuah diskusi yang 

berkitan dengan kepatuhan para muzzaki> dalam melaksanakan pembayaran 

zakat profesi di kalangan ASN yang berada di bawah naungan Kementerian 

Agama Ponorogo, ASN tersebut adalah guru di MIN 2 Ponorogo  beliau 

bernama Bapak Bondan, S.Pd.I, beliau memberikan data wawancara sebagai 

berikut: 
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“Sadar dalam hal yang penting adalah hal yang baik, tidak terkecuali 

dengan kesadaran akan membayar zakat profesi, di MIN 2 Ponorogo 

sendiri para ASN sadar betul untuk melaksanakan membayar zakat 

profesi, setiap bulanya para ASN tidak pernah protes jika gajihnya di 

potong, karna menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk 

para orang yng kurang mampu atau untuk membantu para siswa yang 

kurang mamu adalah suatu keberkahan yang tiada duanya, yang belum 

bisa melaksanakan zakat profesi bukanya tidak sadar namun mungken 

ada hal yang lebih penteng.”
143

 

 

Pada hari berikutnya peneliti juga melakukan sebuah kunjungan untuk 

mencari data yang berkaitan dengan kepatuhan para muzzaki> dalam 

melaksanakan pemabayaran zakat profesi bagi para ASN yang berada di bawah 

naungan Kantor Kementerian Agama, peneliti mendatangi sebuah sekolah di 

daerah slaung yaitu MIN 3 Ponororgo atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

MIN 3 Janti,di MIN 3 Janti peneliti melakukan sebuah diskusi atau wawancara 

dengan seorang ASN yang bernama Bapak Sugianto beliau memberika 

penjelasan sebagai berikut: 

“Berkaitan dengan tingkat kesadran para muzzaki> atau ASN tentang 

zakat profesi para muzzaki> selalu tertib dalam melaksanakan 

pembayaran zakat karna memang zakat tersebut telah dipotong setiap 

bulanya dan tidak ada ASN yang memperotes pada saat UPZ 

melakukan pemotongan, namun juga terdapat beberpa ASN yang 

tidak melaksanakan zakat kana zakat profesinya akan disalurkan 

sendiri kepada pihak yang membutuhkan atau tidak mau membayar 

karna ada faktor lain seperti gajinya habis di potong oleh pihak 

lainya.”
144

 

 

Di tempat yang sama peneliti juga melakukan pembicaraan dengan 

ASN lainya berkaitan dengan kepatuhan para ASN dalam melaksanakan 

pembayaran zakat profesi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 
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Ponorogo, beliau bernama Bapak Nur Khamid memberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

“Pelaksanaan pembayaran zakat profesi di MIN 3 Janti sangat tertib,  

para ASN yang sudah mengetahui tentang aturan yang berlaku begitu 

sadar akan pentingnya membeyar zakat profesi, karna zakat profesi 

yang di potongkan dari gaji ASN di kumpulkan menjadi satu terlebih 

dahulu di Kantor Kementerian Agama Ponorogo dan setalah 

terkumpul pihak sekolah bisa mengajukan permohonan untuk di 

berikan kepada siswa yang kurang mampu, karna hal tersebut para 

ASN memiliki kesadaran tinggi kaena dapat membantu sesama melalu 

zakat profesi tersebut.”
145

 

 

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah kunjungan ke 

sekolahan yang berada di bawah naungan Kementerian agama dan yang 

menjadi topik adalah kepatuhan para muzzaki> dalam melaksanakan 

pembayaran  zakat profesi bagi para ASN yang telah mencapai nisab untuk 

embayar zakat, sekolah yang di datangi penulis adalah sekolah MIN 4 

Ponorogo atau yang di kenal dengan MIN 4 Bangunrejo, di MIN tersebut 

peneliti melakukan wawancara dengan ASN Bernama Bapak Agus Prawoto 

beliau meberikan penjelasan sebagai berikut: 

“MIN 4 Ponorogo adalah sekolah Negri yang berada di bawah nangun 

Kemnetrian Agama Ponorogo, di MIN 4 Ponorogo para ASN sangat 

sadar untuk membayar zakat profesi setiap bulannya, zakat yang telah 

di atur oleh Kementerian Agama dan wajib di patuh i oleh setiap 

ASN, namun ada juga ASN yang tidak membayar di karnakan ada 

faktor yang menjadikan tidak membayar zakat profesi misalnya, 

kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat di antisipasi 

seketika itu.”
146

 

 

Selain dengan Bapak Agus Prawoto peneliti juga melakukan 

wawancara berkaitan dengan kesadaran para muzzaki> dalam membyar zakat 
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profesi, yang di wawancarai oleh pihak penulis adalah ASN yang bernama 

Bapak Samsudin, S.Pd.I beliau membrikn penjelasan sebagi berikut: 

“Kesadaran para muzzaki> atau ASN dalam melaksanakan 

pembayaran zakat profesi sangatlah tinggi dengan mereka membayar 

zakat profesi mereka juga ikut andil dalam melaksanakan 

menentaskan kemiskinan atau menentaskan pendidikan bagi siswa 

yang kurang mampu, dengan zakat profesi yang di kumpulkan kepada 

UPZ di Kantor Kementerian Agama Ponorogo, zakat tersebut juga di 

salurkan kepada siswa yang kurang mampu, untuk mambantu 

meringankan beban dari orang tuanya.”
147

 

 

Kemudian pada siang harinya peneliti berpindah tempat ke sebuah 

sekolah yang berada di daerah paju untuk melakukan wawancara kepada ASN 

yang berada di MIN 6 Paju atau MIN 6 Ponorogo, di sekolhan yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo ini peneliti melakukan 

wawancara dengan ASN yang bernama Bapak Syamsl Huda, S.Ag, beliau 

memberikan penjelasan terkait kesadaran membayar zakat profesi sebagai 

berikut: 

“Para ASN di MIN 6 ini semuanya tidak  terkecuali yang gajinya telah 

mencapai nisab selalu patuh dengan peraturan yang berlaku yaitu 

membayar zakat profesi setiap bulanya,kesadaran akan pentingnya 

membayar zakat akan menumbuhkan rasa keperdulian terhadap 

sesama yang ekonominya kurang mampu, dan dengan zakat profesi 

tersebut para ASN dapat membantu orang lain meringankan beban 

mereka.”
148

 

 

Pada jam yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara 

berkaitan dengan kesadaran para muzzaki> untuk membayar zakat profesi, 

ditempat yang sama tersebut peneliti melakukan wawancara dengan seorang 
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ASN yang bernama Bapak Riadi, S.Pd,  beliau memberikan wawancara 

sebagai berikut: 

“Para ASN menyaradi sepenuhnya jika kepatuhan akan membayar 

zakat profesi sangatlah penting, walaupun setiap bulanya mereka 

menerima pemotongan sebesar 2,5% untuk melaksanakan zakat 

profesi tepati zakat tersebut sangat membantu di suatu instansi seperti 

sekolah yang memiliki murit kurang mampu, maka zakat tersebut 

akan di salurkan bagi mereka siswa yang kurang mampu melalui 

pihak sekolah mengajukan kepada pihak UPZ di Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo.”
149

 

 

C. Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kementerian 

Agama Ponorogo 

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-

kepentingan para warga masyarakat (dalam arti luas). Kepentingan-

kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai 

yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan pa yang haru 

dihindari. Ketaatan masyarakat terhadapa hukum, dengan demikian, sedikit 

banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga 

masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-

ketentuan hukum tersebut, Di dalam sosiologi masalah kepatuhan terhadap 

kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak di 

bicarakan.yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis atau dasar 

dari pada kepatuhan tersebut.
150

 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhian hukum, hal yang 

membedakan yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi, 

indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan akan hukum, pemehaman 
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hukum, sikap terhadap hukum dan pola prilaku hukum, selanutnya tentang 

kepatuhan  sendiri yaitu ada suatu sanksi positif dan negative, ketaatan 

merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada 

kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. 

Berkaitan dengan tori dia atas yang berkaitan dengan kepatuhan para 

ASN dalam membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, yang di 

tarik dengan akibat langsung dari kepatuhan para ASN yang berada di Kantor 

Kementerian Agama Ponorogo maupun para ASN yang berada di bawah 

naungan Kementian Agama Ponorogo, dari hasil yang di peroleh peneliti 

tentang kepatuhan para ASN yang berada di Kementerian Agama Ponorogo 

maupun para ASN yang berada di bawah naungan Kementian Agama 

Ponorogo peneliti mendapat data atau hasil wawacara terkait imlikasi 

kepatuhan dalam membayar zakat profesi sebagai berikut: 

Penjelasan dari pimpinan UPZ di Kantor Kementerian Agama 

Ponorogo berkaitan dengan kepatuah dalam membayar zakat profrsi para ASN, 

beliau menjelaskan bahwa, para ASN patuh dan tidak pernah mengeluh dalam 

membayar zakat profesi, jika ada ASN yang tidak membayar maka dari pihak 

Kantor Kementerian Agama Ponorogo akan menegur dan memberi sangksi 

namun sangksi agar dikemudian hari tidak terulang kembali, kemudin para 

ASN yang melakukan zakat profesi yang tertib akan mendapat pujian atau 

mendapat kepusan ketika dia melakukan pembayaran zakat profesinya.
151
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Hal yang sama juga di tuturkan oleh seketaris bagian UPZ di Kantor 

Kementerian Agama Ponorogo, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Para ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo 

mereka patuh dengan peaturan yang berlaku tentang zakat profesi, zakat 

yang sudah menjadi aturan dan selalu dipatuhi setiap ASN yang berada 

di bawah naungan Kementerian Agama, jika ada yang tidak 

melaksanakan pembayaran zakat maka pemimpin akan memberikan 

teguran agar di kemudian hari tidak terjadi lagi, berkaitan dengan 

kepatuhan tersebut ASN menjadi puas karna bisa menyalurkan sebagian 

gaji yang dipadat untuk membantu orang lain.”
152

 

 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ASN yang 

berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo bernama Bapak Heru Lestari, 

S.Ag, berkaitan dengan kepatuhan ASN untuk membayar zakat profesi beliau 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat profesi para ASN dari 

Kantor Kementerian Agama Ponorogo sendiri diberikan pengarahan 

atau pengetahuan tentang petingnya membayar zakat profesi setiap 

bulanya,untuk meningkatkan kepatuan setiap ASN dari para pengelola 

zakat profesi memberikan pengarahan agar tidak teledor untuk selalu 

membayar zakat profesi walaupun sudah ada aturan yang berlaku untuk 

para ASN”.
153

 

 

Pada hari yang sama peneliti juga melaksanakan wawancara berkaitan 

dengan kesadaran para muzakki>/ASN yang berada di Kantor Kementerian 

Agama Ponorogo beliau benama Bapak Tulus, S.AG, beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Zakat profesi adalah zakat yang wajib di bayar oleh setiap ASN karna 

sudah ada atauran yang berlaku, kepatuhan akan pentingnya  membayar 

zakat profesi dengan aturan yang berlaku setiap ASN akan patuh dan 

tidak akan teledor, semena-mena, dan juga akan memiliki tangung 

jawab yang besar, kepatuhan akan melaksanakan membayar zakat 
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profesi akan kembali pada diri sendiri karna dengan membayar zakat 

profesi para ASN tidak memiliki tangungan lagi”.
154

 

 

Setelah peneliti melakukan sebuah wawancara dengan para ASN yang 

berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo atau pengurus di UPZ Kantor 

Kementerian Agama Ponorogo, peneliti juga melakukan penelitian berkaitan 

dengan kepatuan dalam membayar zakat profesi para ASN peneliti juga 

melakukan wawancara dengan para ASN yang berada di bawah nanguan 

Kementerian Agama yaitu di MAN 2 Ponorogo, dalam wawancara untuk 

mengumpulkan data tentang kepatuhan dalam membayar zakat profesi peneliti 

melakukan wawancara dengan ASN bernama Bapak  Drs. Wasis beliau 

memberikan  penjelasan sebagai berikut: 

“Kepatuhan dalam membayar zakat profesi  para ASN di MAN 2 

Ponorogo sangat baik, para ASN setiap bulanya patuh untuk 

membayarnya, karna ada motoasi tersendiri maupun orang lain karna 

dengan mambayar zakat para ASN dapat membantu meringankan beban 

orang lain, kepatuhan dalam membayar zakat yaitu jika dia tidak 

melaksanakan akan mendapat teguran dari atasanya, namun ada jug 

ASN yang tidak sadar untuk membayar zakat profesi dikarnakan gaji 

yang di dapat habis untuk membayar keperluan yang sangat 

penteng.”
155

 

 

Pada hari yang sama peneliti tidak hanya melakukan wawancara di 

sekolah MAN 2 Ponorogo saja tetapi pada hari yang sama peneliti juga 

mengumpulkan data terkait dengan kesadaran membayar zakat profesi di 

kalangan ASN yang berda di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, 

peneliti juga mendatangi seklah MAN 1 Ponorogo untuk mencari data 

berkaitan dengan kesadaran para muzzaki>  atau ASN yang sudah wajib 

                                                           
 

154
 Bapak Tulus, S.AG, wawancara, 14 Mei 2019 

155
 Bapak  Drs. Wasis, Wawancara, 07 Mei 2019 



 

 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, peneliti melakukan wawancara 

dengan seorang ASN bernama Bapak Drs. Purwanto beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Kepatuhan akan kewajiban membayar zakat sangat baik setiap 

bulannya, zakat profesi di potong sebesar 2,5% kepatuhan akan gaji 

yang dipotong tersebut para ASN sangat mematuhinya, dan tidak ada 

yang mengeluh karna sudah menjadi aturan dan wajib untuk dipatuhi 

oleh setiap ASN di bawah naungan Kementerian Agama, ada juga yang 

tidak patuh untuk memnayar zakat tapi hanya beberapa saja, dan jika 

tidak membayar akan mendapat teguran dari atasan, atau yang 

bertangung jawab pada zakat profesi tersebut.”
156

 

 

Kemudian selanjutnya peneliti mendatangi ASN/Muzzaki> yang berada 

di sekolahan lain yang juga berada di bawah naungan Kementerian Agama 

untuk mendapatkan informasi mengenai Kepatuhan Dalam Membayar Zakat 

Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo, tingkat kepatuhan setiap ASN 

memang berbeda-beda tidak terkecuali di MTS N 1 Ponorogo atau MTS 1 

Jetis, di MTS 1 Ponorogo imlikasi kepatuhan akan membayar zakat profesi 

sangat besar untuk para ASN seperti yang dituturkan oleh seorang ASN Ibu 

Nuurun Nahdiyyah K Y, M.pd.i, beliau memberikan penjelsasan sebagai 

berikut: 

“Zakat profesi yang menjadi aturan yang berlaku bagi ASN di bawah 

Kementerian Agama memiliki kepatuhan untuk setiap ASN mereka 

patuh dengan aturan yang berlaku, setiap bulanya para ASN wajib 

membeyar zakat profesi sebesar 2,5%, namun ada juga ASN yang tidak 

patuh, menurut ASN yang tidak patuh mereka ingin membayarkan 

zakat profesinya sendiri atau memang gajinya habis untuk membayar 

sesuatu yang lebih penting, dari atasan sendiri apabila tidak membayar 

maka akan mendapat teguran”
157
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Keesokan harinya peneliti melanjutkan perjalanannya untuk mencari 

informasi berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di 

Kementerian Agama Ponorogo,salah satu yang di datangi oleh penulis adalah 

di MTS N 2 Ponorogo atau MTS N 2 Stono, di sekolahan yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama tersebut peneliti mewawancarai seorang 

ASN yang bernama Bapak Dra. Sumarah, beliau menjelaskan bahwa: 

“Kepatuan yang di dasarkan kepada keputusan Kementerian Agama 

sangat dipatuhi oleh setiap ASN yang berada di MTS 2 Ponorogo, 

mereka patuh akan pentingnya membayar zakat profesi karna dengan 

mambayar zakat profesi para ASN dapat membantu sesama dalam hal 

masalah ekonomi, dan setiap ASN yang melanggar akab mendapat 

teguran dari penangung jawab zakat profesi di setiap instansi atau 

lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama.”
158

 

 

Setelah melakukan wawancara dengan ASN di seklahan MTS 2 

Ponorogo peneliti juga melakukan wawancara terkait kepatuhan dalam 

membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo dengan ASN di 

sekolaha lain yaitu di MTS N 3 Ponorogo atau MTS N 3 Ngunut, disekolahan 

tersebut pebeliti melakukan wawancara dengan seorang ASN yang bernama 

Bapak Agus Darmanto, beliau memberikan pernyataan terkait masalah yang di 

tannyakan sebagai berikut: 

“Atauran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sangat baik untuk 

para ASN karna dengan adanya aturan tersebut para ASN akan patuh 

untuk menyisihkan sebagian harta yang di dapat dari hasil kerja 

kerasnya untuk membantu sesama, di kalangan sekolahan kepatuhan 

akan membayar zakat profesi dapat membetu para siswa untuk 

meringankkan beban orang tuanya, namun ada ASN yang tidak 

membayar mengakobatkan ASN tersebut mendapat teguran yang keras 

dari pimpinannya.”
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Setelah melakukan wawancara di sekolahan yang berada di bawah 

naungan Kementian Agama yaitu di tingkat MTS N peneliti juga mencari 

informasi lain terkait kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian 

Agama Ponorogo, informasi lainya adalah di MIN 1 Ponorogo atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan MIN 1 Bogem, di MIN tersebut peneliti melakukan 

wawancara dengan ASN yang bernama Ibu Maratus Sholikah, beliau 

memberikan wawancara sebagai berikt: 

“Peraturan yang telah berlaku di kalangan ASN sudah sangat di patuhi 

oleh kalangan ASN dan para ASN tidak pernah mengeluh dengan 

aturan tersebut, timbal baik dari membayar zakat profesi adalah mereka 

dapat menyisihkan sebagaian gaji untuk membayar sesama dengan 

membantu sesama mereka mendapat berkahnya, di kalangan siswa 

dengann membayar zakat profesi digunakan untu membantu sisawa 

yang kurang mampu ekonomi orang tuanya.”
160

 

 

Setelah melakukan wawancara di MIN 1 Ponorogo peneliti berpindah 

tempat untuk mencari informasi lain berkaitan dengan kepatuhan dalam 

membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, yang di datangi 

berikutnya adalah MIN 2 Ponorogo atau yang lebih dikenal dengan MIN 2 

Lengkong, di min tersebut peneliti melakukan wawancara dengan ASN yang 

bernama Ibu Siti Muslimah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:  

“Tidak jauh berbeda dengan ASN di tempat lainya di MIN 2 Ponorogo 

juga para ASN selalu patuh untuk melakasanakan pembayaran zakat 

profesi kapatuhan tersebut berdasarkan pembayaran yang dilakukan 

rutin setiap bulanya oleh pihak ASN melalui para pengelola atau UPZ 

setiap sekolahan dengan demikain para ASN lebih mudah dan akan 

patuh untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi.”
161
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Pada hari yang sama pula setelah mengunjungi MIN 2 Ponorogo 

peneliti melanjutkan pencarian data ketempat lainya salah satunya adalah 

mendatangi MIN 3 Ponorogo di sekolah tersebut peneliti akan mencari data 

yang sama yaitu berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di 

Kementerian Agama Ponorogo, yang di wawancarai adalah Bapak Sugianto, 

belau mengatakan bahwa: 

“Seperti halnya di sekolah lainya di MIN 3 Ponorogo para ASN juga 

wajib melaksanakan aturan yang berlaku, dengan adanya aturan 

tersebut para ASN mematuhi dengan sangat baik, setiap bulanya para 

ASN selalu membayar zakat profesi dengan tertib, tmbal balik dari 

pembayaran tersebut adalah terkadang ASN mendapat pujian dari 

atasan dan mendapat berkah karna bisa menolong murit-murit yang 

kurang mampu ekonomi orang tuanya.”
162

 

 

Setelah melakukan wawancara dengan ASN yang berada di MIN 3 

Ponorogo pebeliti berlanjut mmendatangi sekolahan berikutnyam sekolah yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama berikutnya adalah sekolahan 

MIN 4 Ponorogo atau yang lebih dikenal dengan MIN 4 Bangunrejo, di MIN 

tersebut peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan kepatuhan dalam 

membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorog, yang di wawancarai 

adalah ASN bernama Bapak Agus Prawoto beliau mengatakan bahwa: 

“Peraturan yang berlaku untuk para ASN yang berada di bawah 

naungan Kementerian Agama adalah sesuatu yang baik, dengan aturan 

tersebut para ASN bisa menyisihkan sedikit kerja kerasnya berupa gaji 

setiap bulan untuk membantu sesama yang kurang membutuhkan, 

namun ada juga ASN yang tidak patuh dengan aturan yang berlalu dan 

jika berlanjut akan mendapat teguran dari atasan atau petugas UPZ di 

sekolahan.”
163
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Setelah dari MIN 4 Ponorogo peneliti juga mencari data berikutnya 

terkait dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kementerian 

Agama Ponorogo, data berikutnya diperoleh di MIN 6 Ponorogo atau yang 

sering disebut dengan MIN 6 Paju, disekolahan yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama ini peneliti melakukan wawancara dengan ASN yang 

bernama Bapak Syamsl Huda, S.Ag, beliau memberikan data sebagai berikut: 

“Timbal balik dari sebuah kepatuhan untuk membayar zakat profesi 

setiap bulanya adalah kembali kepada diri ASN semakin banyak 

mereka melakukan sebuah kebaikan dengan membayar zakat secara 

rutin semakin banyak pula berkah yang akan di dapat, dengan patuh 

terhadap aturan yang berlaku maka ASN melaksanakan kewajiban yang 

di tetapkan oleh pemerintah, namun ada juga ASN yang tidak sadar 

akan pentingnya membayar zakat profesi mengakibatkan dia akan 

mendapat teguran dari atasan yang berwenang.”
164
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BAB IV 

ANALISI ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO 

 

D. Analisis Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanaka Zakat Profesi Di 

KementerianAgama Ponorogo 

 Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan ASN di lingkungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam berzakat dan menjadi 

semakin baik dan dapat di kelola dengan sebaik baiknya, transparan dan 

profesional. Sementara itu untuk memaksimalkan penghimpunan zakat profesi 

perlu adanya regulasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten ponorogo 

sehingga penghimpunan atau pengumpulan zakat profesi dapat maksimal. 

Melalui surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 

Kd.13.02/7/13.2/1038/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal zakat 

penghasilan/profesi.  

 Pada awalnya pelaksanaan zakat profesi kurang mendapat dukungan 

yang maksimal dari para pegawai/karyawan, hal ini dibuktikan dengan 

terbitnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua pelaksana 

Badan Amil Zakat nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang 

menyebutkan bahwa kesadaran zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam di 

Kabupaten ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo baru mencapai 8% dari jumlah pegawai 742 orang, atau 

58 orang saja yang sudah melaksanakan kewajiban zakat profesi, jika melihat 

data tersebut dapat di analisis bahwa data yang diperoleh pada tahun 2008 

tentang kesadaran membayar zakat profesi masih sangat kurang tetapi pada 



 

 

tahun sekarang kesadaran akan pentingnya membayar zakat profesi sudah 

sangat baik dikalangan ASN di bawah naunganKementerianAgama Ponorogo. 

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

berjumlah 742 orang. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian 

Agama tersebar di 39 wilayah kerja, baik di kantor kementerian Agama, Satuan 

Kerja (MIN, MTs dan MAN), maupun KUA yang berada disetiap wilayah 

kecamatan. Penghimpunan zakat profesi yang berasal dari KUA, Pegawai 

Negeri Sipil di satuan kerja swasta di kelola langsung oleh UPZ Kantor 

Kementarian Agama Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 336 orang. 

Sedangkan untuk madrasah dilingkup satuan kerja negeri berjumlah 385 orang.  

Kesadaran hukum merupakan suatu proses pisikis yang terdapat dalam diri 

manusi, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.  

 Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat 

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila 

kesadaran hukum sangat rendah, maka deerajat kepatuhan terhadap hukum 

juga sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi, 

seperti halnya para ASN yang berada di bawah nangaun Kementerian Agama 

Ponorogo jika dianalisi kesadaran para ASN sangat baik timbul dari diri 

masing-masing ASN dan juga da ASN yang tidak tumpul kesadaran untuk 

membayar zakat profesi dikarnakan ada hal yang menjadi penghalang untuk 

melaksanakan pembayaran zakat profesi tersebut. 

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan 

para Muzaki tentang kesadaran membayar zakat profesi di Kemetrian Agama 



 

 

Ponorogo baik yang ada di kantor Kementian Agama Ponorogo maupun yang 

berada dibawah naungan Kementian Agama Ponorogo, para Muzaki yang 

bernama Bapak Ayub Ahdiyah Syams selaku ketua bagian UPZ di kantor Agama 

Ponorogo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Dalam satu bulan para ASN akan di potong gajinya 2,5% dari gaji 

mereka, dengan di potongnya gaji mereka untuk membayar zakat 

mereka sadar akan peraturan yang di terapkan oleh 

KementerianAgama Ponorogo, bukan hanya patuh terhadap hukum 

yang diterapkan olehKementerianAgama namun juga mereka sadar 

bahwa dari gaji yang diperoleh setiap bulanya terdapat sedikit rezeki 

untuk para masyarakat yang kurang membutuhkan, untuk membantu 

pendidikan dengan program yang di adakan olehKementerianAgama 

yaitu membantu pra murid yang kurang mampu.” 

 

Dari hasi yang dikatakan oleh Bapak Ayub Ahdiyah Syams jika dikaitkan 

dengan teori tentang kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan 

akan hukum: seseorang mengetahui bahwa prilaku-prilaku tertentu telah diatur 

oleh hukum,
165

 jadi disini dapat ditarik kesimpulan atau analisis tentang 

kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukm tentang petraturan 

untuk membayar zakat profesi para ASN di Kementrian Agama Ponorogo 

mereka sangat sadar dengan pengetahuan tentang aturan yang berlaku. 

Selanjutnya peneliti juga mencari informasi terkait kesadaran para 

Muzaki terkait dengan pembayaran zakat profesi di KementerianAgama 

Ponorogo, yang memberikan informasi adalah bagian seketaris dari UPZ 

kantor Agama Ponorogo beliau bernama Bapak Nasirudin Aziz, beliau 

memberikan pernyataan sebagai berikut: 
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“Peraturan yang di tetapkan oleh Kementerian Agama terkait dengan 

pelaksanaan membayar zakat profesi di lingkungan Kementerian 

Agama ponorogo sangtlah baik, para karyawan atau ASN setiap 

bulanya tidak kebertan jika gajinya di potong 2,5% untuk 

melaksanakan pembayaran zakat profesi, dengan adanya peraturan 

tersebut akan memberian kesadaran bahwa setiap rezeki ada sebagian 

untuk mereka yang kurang mampu, namun terkadang ada faktor lain 

yang membuat mereka tidak membayar zakat profesi,misalnya 

berkaitan dengan hutang piutang, dengan adanya hutang piutang 

tersebut biyasanya gaji yang di terima habis untuk membayar cicilan 

setiap tahunya, salah satu faktor X pada para ASN yang tidak bisa 

melaksanakan pembayaran zakat profesi. 

 

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas dan dikaitkan dengan teori 

tentang pemehaman hukum yaitu seseorang warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya 

adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat hakikat dan 

arti penting tentang pemahaman hukum,
166

 dapat ditarik kesimpulan atau 

dianalisi bahwa  setiap ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama 

Ponorogo sangat paham dengan atura tang berlaku bahwa setiap bulan mereka 

akan dipotong 2,5% dari gaji mereka. 

Kemudian ada data dari ASN di sekolah yang berada di bawah 

naungan Kementerian Agama yaitu hasil wawancara dengan ASN bernama 

Bapak  Drs. Wasis beliau memebrikan keterangansebagai berikut: 

“Setiap bulanya gaji saya di potong 2,5% untuk membayar zakat 

profesi, zakat profesi sudah di tetapkan oleh Kementerian Agama 

Ponorogo, entah itu sebuah peraturan ataupu kesadaran dari ASN 

namun semua itu adalah sebuah aturan yang baik bagi para ASN karna 

dengan adanya aturan tersebut para ASN akan sadar bahwa gaji yang 

di dapat dari kerja kerasnya juga perlu di zakati, dan zakat tersebut di 

potong langsung untuk di kumpulkan menjadi satu kemudian zakat 
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tersebut akan di gunakan di sekolah yang mempunyai murit yang 

kurang mampu. 

Dari data yang dipaparkan diatas jika dikaitkan dengan teori tentang 

sikap terhadap hukum: seseorang mempunyai kecenderungan untuk 

mengadakan penilaian tertentu tentang hukum, 
167

dapat di tarik kesimpulan 

atau analisis bahwa setiap ASN memiliki sikap yang patuh dengan aturan yang 

berlaku di Kementerian Agama Ponorogo bahwa sikap untuk mematuhi aturan 

tersebut dapat menimbulkan kesadaran tentang hukum yang berlaku 

 

Selanjutnya ada juga hasil wawancara dengan ASN yang bernama Ibu 

Maratus Sholikah, beliau memberikan keterangan terkait dengan kesadaran 

muzzaki dalam membeyar zakat profesi sebagai berikut: 

“ASN yang berada di bawah naungan KementerianAgama Ponorogo, 

semua kebijakan yang dilaksankan oleh kantor Kementerian Agama 

Ponorogo para ASN wajib melaksanakanya, tak terkecuali dengan 

peraturan membayar zakat profesi, para ASN bagitu sadar dengan 

peraturan tersebut, dan tidak pernah ada yang memprotesnya jika 

gajinya di potong, namun terkadang ada uga ASN yang tidak 

membayar dikarnakan memiliki tangungan yang tidak bisa ditoleransi 

oleh apapun. 

 

Dari hasil data diatas jika dikaitkan dengan teori yang dala yaitu 

tentang pola perilaku hukum: dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat 

warganya mematuhi peraturan yang berlaku,
168

 jika dilihat dari teori tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pola prilaku hukum untuk mematuhi aturan 

yang berlaku dikalangan ASN di Kementrian Agama Ponorogo sangat sadar 

dengan aturan yang berlaku hanya ada beberapa ASN yang tidak sadar dengan 

aturan yang berlaku karna sesuatu yang lain ayng menjadi alasan mereka. 
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Secara garis besar dalam penelitian ini dapat di analisis bahwa setiap 

ASN jika paham dengan pengetahuan tentang aturan zakat profesi, pemahaman 

tentang zakat profesi, prilaku atau sikap terhadap aturan zakat profesi dan 

menerima aturan tentang zakat profesi maka ASN di setiap daerah akan selalu 

sadar dengan aturan yang berlaku dan mereka tidak akan mengeluh jika setiap 

bulan gaji mereka langsug otomatis dipotong 2,5% untuk membayar zakat 

profesi. 

E. Analisis Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi Di 

KementerianAgama Ponorogo 

Di dalam sosiologi masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah 

menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.yang pada 

umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis atau dasar-dasar dari pada 

kepatuhan tersebut, berkaitan dengan kepatuhan para ASN dalam membayar 

zakat profesi di KementerianAgama Ponorogo, yang di tarik dengan akibat 

langsung dari kepatuhan para ASN yang berada di kantor Kementerian Agama 

Ponorogo maupun para ASN yang berada di bawah naungan Kementian 

Agama Ponorogo, dari hasil yang di peroleh peneliti tentang kepatuhan para 

ASN yang berada di KementerianAgama Ponorogo maupun para ASN yang 

berada di bawah naungan Kementian Agama Ponorogo peneliti mendapat data 

atau hasil wawacara terkait kepatuhan dalam membayar zakat profesi sebagai 

berikut: 

“Penjelasan dari pimpinan UPZ di kantor Kementerian Agama 

Ponorogo berkaitan dengan kepatuah dalam membayar zakat profrsi 

para ASN, beliau menjelaskan bahwa, para ASN patuh dan tidak 

pernah mengeluh dalam membayar zakat profesi, jika ada ASN yang 

tidak membayar maka dari pihak kantor Kementerian Agama 



 

 

Ponorogo akan menegur dan memberi sanksi namun sanksi agar 

dikemudian hari hal yang sama tidak terulang kembali, kemudin para 

ASN yang melakukan zakat profesi yang tertib akan mendapat pujian 

atau mendapat kepusan ketika dia melakukan pembayaran zakat 

profesinya.” 

 

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas jika dikaitkan dengan teori 

harapan (compliance): kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu 

imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin 

dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, adanya pengawasan 

yang ketat terhdap kaidah hukum tersebut,
169

 ASN di Kementrian Agama 

Ponorogo jika mereka melanggar akan diberikan sangsi atau teguran sesuai 

dengan aturan yang telah diberlakukan ini sesuai dengan teori dengan mereka 

tertib membayar maka mereka akan mendapat imbalan namun jika melanggar 

maka mereka akan mendapat hukuman atau saksi. 

Hal yang sama juga di tuturkan oleh seketaris bagian UPZ di kantor 

KementerianAgama Ponorogo, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Para ASN yang berada di kantor KementerianAgama Ponorogo 

mereka patuh dengan peaturan yang berlaku tentang zakat profesi, 

zakat yang sudah menjadi aturan dan selalu dipatuhi setiap ASN yang 

berada di bawah naungan KementerianAgama, jika ada yang tidak 

melaksanakan pembayaran zakat maka pemimpin akan memberikan 

teguran agar di kemudian hari tidak terjadi lagi, berkaitan dengan 

kepatuhan tersebut ASN menjadi puas karna bisa menyalurkan 

sebagian gaji yang di dapat untuk membantu orang lain.” 

 

Jika melihat dari teori sebelumnya berkaitan dengan harapan yang di 

dapat dari setiap ASN yaitu agar mendapat imbalan atau sebuah pujian dari 

atasan mereka akan patuh dengan aturan yang berlaku, dan jika ada ASN yang 
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melanggar akan mendapat sanksi atau teguran dari atasan, atau mendapat 

pelatihan, pengarahan khusus dari pihak yang berwenang. 

Selanjutnya ada data dari ASN yang berada di bawah nangun 

Kementerian Agama Ponorogo untuk memperkuat data yang ada berkaitan 

dengan kepatuhan para ASN untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, 

data yang dioeroleh adalah hasil wawancara dengan ASN yang bernama Bapak  

Drs. Wasis beliau memberikan  penjelasan sebagai berikut: 

“Kepatuhan dalam membayar zakat profesi  para ASN Ponorogo 

sangat baik, para ASN setiap bulanya patuh untuk membayarnya, 

karna ada motoasi tersendiri maupun orang lain karna dengan 

mambayar zakat para ASN dapat membantu meringankan beban orang 

lain, imlikasi kepatuhan dalam membayar zakat yaitu jika dia tidak 

melaksanakan akan mendapat teguran dari atasanya, namun ada jug 

ASN yang tidak sadar untuk membayar zakat profesi dikarnakan gaji 

yang di dapat habis untuk membayar keperluan yang sangat penteng.” 

 

Jika di lihat dari hasil data di atas dan dikaitkan dengan teori tentang 

bukti nyata (identification): terjadi bila kepatuhan terhadap hukum ada bukan 

karena nilai interinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga 

serta ada hubungan timbal balik dengan meraka yang diberi wewenang untuk 

menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut,
170

 dari hasil data dan teori dapat 

diambil kesimpulan atau analisis bahwa setiap ASN terjadi timbal balik antara 

para ASN dan atasan yaitu jika ASN melakukan pembayaran zakat profesi 

dengan patuh maka mereka akan mendapat poin tersendiri dari atasan atau 

mereka akan lebih tenang karna mereka telah melakukan pembayaran zakat 
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profesi dan mereka juga dapat membantu orang yang kurang mampu, 

membantu para murut yang orang tuanya kurang mampu ekonominya. 

Selanjutnya ada juga data yang diperoleh dari ASN lain berkaitan 

dengan kepatuhan membayar zakat profesi, kapatuhan akan peraturan yang 

berlaku untuk para ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 

Ponorogo untuk selalu mematuhinya, karna aturan yang berlaku sudah disetujui 

oleh setiap ASN, seperti pernyataan ASN yang berada dibawan naungan 

Kementerian Agama Ponorogo yang bernama Bapak  Drs. Wasis beliau 

memberikan  penjelasan sebagai berikut: 

“Kepatuhan dalam membayar zakat profesi  para ASN Ponorogo 

sangat baik, para ASN setiap bulanya patuh untuk membayarnya, 

karna ada motifasi tersendiri maupun orang lain, dengan mambayar 

zakat para ASN dapat membantu meringankan beban orang lain, 

imlikasi kepatuhan dalam membayar zakat yaitu jika dia tidak 

melaksanakan akan mendapat teguran dari atasanya, namun ada jug 

ASN yang tidak sadar untuk membayar zakat profesi dikarnakan gaji 

yang di dapat habis untuk membayar keperluan yang sangat penteng.” 

 

Jika dilihat dari data diatas dan dikaitkan dengan teori timbal balik 

(internalization): seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarnakan secara 

interinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, isinya sesuai dengan nilainya 

dari pribadi yang bersangkutan,
171

 para ASN yang patuh dengan aturan yang 

berlaku akan mendapat timbal balik yaitu mereka mendapat pahala karna 

membantu orang lain, mendapat pujian dan nilai plus dari atasan dapat 

meringankan beban orang yang kurang mampu, membantu para murit-murit 

yang orang tuanya kurang mampu, memberikan pelatiahan bagi para warga 
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masyarakat dengan memberikan modal usaha, menyalurkan bantuan jika 

terjadi bencana alam. 

Jadi secara garis besar dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ketika seorang ASN itu patuh dengan aturan yang berlaku maka mereka 

akan mendapatkan harapan untuk mendapat imbalan dan pujian sebagai 

penghargaan karna patuh melaksanakan pembayaran zakat profesi, kemudian 

mendapat timbal balik dari kepatuhan membayar zakat profesi seperti 

mendapat poin plus dan mendapat pujian dari atasan, selanjutnya para ASN 

yang patuh akan mendapat imbalan yaitu berupa pahala karna telah membantu 

para masyarakat yang kurang mampu, membantu para masyarakat dengan 

pelatihan kerja dan membantu meringankan siswa yang orang tuanya kurang 

mampu dalam perekonomianya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan  yang telah 

dibahas mengenai“Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanaka Zakat Profesi Di Kementerian 

Agama Ponorogo, kesadaran para ASN atau Muzaki setiap ASN yang 

berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo sangat sadar akan 

kepentingan membayar zakat profesi, itu semua tidak terlepas dengan 

adanya seorang ASN yang memiliki pengetahuan tentang zakat profesi, 

memahami tentang aturan zakat profesi, sikap terhadap aturan membayar 

zakat profesi, menerima aturan tentang membayar zakat profesi di 

Kementrian Agama Ponorogo, dengan pengetahuan tersebut para ASN 

sangat sadar bahwa peraturan yang telah berlaku harus dilaksanakan, namun 

ada beberapa yang tidak sadar denganaturan tersebut dan akan mendapat 

teguran dari atasan jika selalu mengulanginya terus menerus. 

2. Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kementerian Agama 

Ponorogo Para ASN baik karyawan di kantor Kementerian Agama 

Ponorogo maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama 

Ponorogo sangat patuh untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, para 

ASN akan mendapat imbalan jika melaksanakan aturan yang berlaku namun 

akan mendapat hukumun jika ASN melanggar aturan untuk membayar zakat 



 

 

profesi, ASN akan mendapat timbal balik dari kepatuhan membayar zakat 

profesi tersebut yaitu berupa mereka menjadi tenang dalam mengunakan 

gaji mereka karna sudah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar zakat 

profesi, kemudian seorang ASN yang patuh melaksankan pembayaran zakat 

profesi mereka akan mendapat imbalan berupa penghargaan dari atasan atau 

mereka mendapat ketenangan jiwa karna telah membantu sesama, dengan 

membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan modal usaha, dan 

membantu murid sekolah yang ekonomi orang tuanya kurang mampu. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan  yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan  saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitianini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaiakan adalah sebagai beriskut: 

1. Bagi IAIN Ponorogo  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan kontribusi keilmuan terkait Zakat Profesi Dalam Tinjauan 

Sosiologi Hukum. Serta diharapkan  dapat  menambah  referensi  terutama  

bagi   mahasiswa Pascasarjana program studi Ekonomi Syariah. 

2. Bagi  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo   hasil  penelitian   

ini  dapat  digunakan   sebagai sumbangan ssaran, pemikiran dan informasi 

untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya untuk semakin baik dalam hal 

menggali potensi sasaran zakat profesi dengan berbagai program yang 

inovatif . 

3. Bagi  peneliti  selanjutnya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

memperluas populasi, tidak hanya di Kantor Kementerian Agama kabupaten 



 

 

Ponorogo akan tetapi diluar Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo sebagai sampel dalam penelitiannya. Diharapkan dapat dijadikan 

rujukan dalam melakukan penelitan khususnya mengenai Zakat Profesi 

Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. Selain itu,  digunakan sebagai bahan 

untuk dapat mengembangkan variabel yang adasesuai dengan isu yang 

terbaru. 
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